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17/07/2018 Vistos. Muito embora a dificuldade financeira das empresas recuperandas, entendo que não é caso de 
deferimento do benefício da gratuidade da justiça, pois as empresas estão ativas e gerando faturamento. 
Assim, a fim de possibilitar o processamento da recuperação judicial, defiro o pagamento das custas após a 
homologação do plano de recuperação judicial. Recebo a inicial, vez que instruída com a documentação 
prevista no art. 51 da Lei 11.101/05. Observadas as disposições da Lei nº 11.101/2005 (LRJF), DEFIRO O 
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas SISTEC TELECOM EIRELI (CNPJ nº 
07.231.919/0001-35) e IP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. (CNPJ nº 11.047.681/0001-60), de 
modo que: 1.- Nomeio Administrador Judicial ERNESTO FOCKE HACK, que deverá ser intimado com cópia 
da presente decisão, para dela tomar ciência, dizer se aceita o encargo e, em caso positivo, prestar o 
compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, especialmente nos termos dos arts. 21, 22, 23 e 
33 da Lei 11.101/05, restando fixada, desde já, a sua remuneração em 2,5% do valor devido aos credores 
submetidos à Recuperação Judicial, atento ao art. 24 da LRJF, devendo 50% do montante ser pago após a 
decisão judicial prevista no art. 58 da referida lei e, os 50% restantes, após a decisão mencionada no art. 63 
do mesmo diploma; 2.- 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; 3.- Determino a suspensão de todas as ações 
e execuções contra as empresas devedoras, na forma e nos termos das disposições do art. 6º da LRJF, 
permanecendo os respectivos autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 
1º, 2º e 7º do art. 6º da LRJF e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da 
mesma Lei, competindo às empresas recuperandas comunicar a suspensão aos Juízos competentes, com 
cópia da presente decisão; 4.- Determino que as empresas devedoras apresentem ao Administrador Judicial 
as contas demonstrativas mensais (balancetes) enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 
destituição de seus administradores, bem como permita o amplo e irrestrito acesso do Administrador Judicial 
às instalações das empresas e a toda e qualquer documentação que se fizer necessária em decorrência 
deste procedimento; 5.- Determino a comunicação, com cópia desta decisão, quanto ao deferimento do 
pedido de processamento da recuperação judicial das Requerentes à Fazenda Pública Federal e de todos 
os Estados e Municípios em que as devedoras tiverem estabelecimento, assim como a comunicação da 
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCERGS), da Procuradoria Geral do Estado do Rio 
Grande do Sul, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Justiça Federal) e do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (Justiça do Trabalho); 6.- Determino o envio de mensagem eletrônica, com cópia da 
presente decisão, para todos os Cartórios de Varas Cíveis da Justiça Estadual do RS, comunicando 
igualmente o deferimento do processamento da Recuperação Judicial das empresas; 7.- Determino a 
expedição de edital, com a observância estrita do disposto no art. 52, §1º, da LRJF. Para tanto, determino 
que, diante do número de credores, as empresas recuperandas forneçam ao Cartório Judicial, no prazo de 
15 dias, a relação nominal dos credores, em tabela confeccionada em arquivo de texto (formato .doc ou 
.odt), na qual seja discriminado o valor atualizado e a classificação de cada crédito, tudo com o fito de 
otimizar e facilitar o cumprimento do citado dispositivo legal, devendo, ainda, no mesmo prazo, apresentar a 
estimativa dos valores devidos nas ações judiciais, inclusive trabalhistas, em que as empresas são 
demandadas, na forma do que prevê o inciso IX do art. 51 da LRJF. Prazo do edital: 30 dias; 8.- As 
empresas requerentes deverão apresentar em Juízo o Plano de Recuperação Judicial, no prazo e na forma 
dos artigos 53 e 54, ambos da LRJF; 9.- As empresas requerentes, desde a data de distribuição do pedido 
de recuperação judicial, não poderão alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo 
evidente utilidade reconhecida por este Juízo, com exceção daqueles previamente relacionados no Plano de 
Recuperação Judicial, consoante dispõe o art. 66 da LRJF; 10.- Em todos os atos, contratos e documentos 
firmados pelas empresas requerentes deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em 
Recuperação Judicial", consoante prevê o art. 69 da LRJF. 11.- Os credores terão o prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador Judicial ou as suas divergências quanto aos 
créditos relacionados, competindo-lhes a exata observância da forma disposta no art. 7º, §1º, da LRJF; 12.- 
Os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem a sua objeção ao Plano de Recuperação 
Judicial da devedora, na exata forma do disposto no art. 55 da LRJF; 13.- A fim de evitar severo tumulto 
processual, com infindáveis juntadas de documentos e conclusões e intermináveis idas e vindas dos autos, 
inviabilizando a célere tramitação e atrapalhando sobremaneira o restante do trabalho do Cartório e 
Gabinete, bem como objetivando evitar que o processo se torne excessiva e desnecessariamente volumoso, 



tendo em vista, notadamente, as disposições dos arts. 7º, 8º, 9º, 22, inciso I, alíneas 'd', 'e' e 'f', todos da Lei 
11.101/2005, DETERMINO que TODAS as habilitações de crédito, pedidos de pagamento de valores ou 
informações de valores devidos pelas Empresas Recuperandas que forem protocolados, com seus 
respectivos documentos, NÃO SEJAM JUNTADOS AOS AUTOS, os quais deverão ser, independentemente 
de despacho, diretamente entregues, mediante recibo/certidão, ao Administrador Judicial, para que proceda 
à análise das postulações e, sendo o caso, realize a inclusão no Quadro Geral de Credores, observando-se, 
ademais, o disposto na Lei de Falências; 14.- Ainda, objetivando evitar a retirada inoportuna dos autos do 
Cartório, de modo a prejudicar, tumultuar e atrasar o cumprimento das determinações acima pelos 
servidores, fica vedada a carga dos autos, salvo pela parte requerente e pelo Administrador Judicial, 
possibilitando-se aos demais interessados apenas a consulta dos autos no balcão do Cartório Judicial, 
orientação essa que deverá perdurar até ordem judicial em sentido diverso. 15. - Por fim, em relação ao 
pedido de suspensão dos efeitos dos protestos e de inscrições negativas no rol de mal pagadores, indefiro 
por ora. Isso porque é somente após homologado o plano de recuperação judicial que ocorre a novação das 
dívidas sob condição resolutiva, momento em que os órgãos competentes devem ser oficiados a 
providenciar a suspensão dos protestos, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp 1260301/DF, 
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012) INTIMEM-
SE, inclusive o Ministério Público. Diligências legais. 
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