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Data Despacho

11/12/2015 Vistos. Comprovada a ausência de recursos da empresa para arcar com as custas do processo, defiro o 
benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Estando a inicial devidamente instruída, conforme determina o 
art. 51 da Lei 11.101/2005, defiro o processamento da recuperação judicial. Nomeio Administrador Judicial 
Administrador Judicial ERNESTO FOCKE HACK, que deverá prestar compromisso em 48 horas, na forma 
do art. 99, IX, da Lei nº 11.101/2005. Dispenso a autora da apresentação de certidões negativas para o 
exercício das suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para o recebimento de 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando-se o art. 69 da referida Lei. Determino a 
suspensão das ações ou execuções contra a devedora, na forma do art. 6º da Lei 11.101/2005, 
permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 
2º, e 7º do art. 6º da Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma 
Lei. Diligencie o cartório quanto às providências do inciso V e § 1º, do art. 52 da Lei 11.101/2005. Prazo do 
edital 30 dias. Intime-se o devedor para apresentar contas nos termos do inciso IV, do art. 52; para 
providenciar a comunicação prevista no § 3ºdo art. 52 do referido diploma legal; bem como para apresentar 
o plano de recuperação no prazo de 60 dias da publicação da presente decisão, consoante Art. 53 da Lei de 
Falências. Oficie-se à Junta Comercial para as anotações no registro correspondente. Quanto aos pedidos 
liminares, impõe-se a adoção de todas as medidas necessárias para garantir a maior efetividade possível ao 
processamento da recuperação judicial. Assim, considerando o prejuízo à empresa recuperanda, acaso não 
concedida a medida liminar postulada, uma vez que a sua atividade poderá ser comprometida e, por 
conseguinte, o plano de recuperação apresentado, a tutela antecipada deve ser concedida prestigiando os 
princípios da razoabilidade e da preservação da empresa. Diante do exposto, defiro a suspensão dos 
débitos automáticos das parcelas de créditos efetuados nas contas bancárias empresa (itens 5.7), bem 
como a liberação dos valores referentes a títulos de capitalização das referidas contas. Além disso, defiro o 
pedido para determinar os órgão de proteção ao crédito e Protesto de Títulos procedam a retirada do nome 
da empresa recuperanda do rol de inadimplentes, bem como que se abstenham de registrá-la no curso do 
processo, pois a manutenção de tais lançamentos, dificulta a operacionalização das atividades a empresa 
em especial o relacionamento com as instituições financeiras. Ciência às instituições financeiras indicadas 
no item 5.7 da presente decisão. Oficie-se ao órgãos de proteção ao crédito e Cartório de Protesto de 
Títulos. Diligências legais. 
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