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Consulta de 1º Grau
 Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul

 Número do Processo: 1.16.0016666-8
 Comarca: NOVO HAMBURGO

 Órgão Julgador: Vara de Falências e Concordatas : 1 / 1

Julgador:
Alexandre Kosby Boeira
Data Despacho
29/09/2016 Vistos etc. OFFICE SHOP ¿ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas sob o nº 03.682.786/0001-62, devidamente qualificada na inicial e representada por seu respectivo Representante
Legal, postulou, em Juízo, o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial. Após discorrer sobre seu ramo de
atividade, informando que atua na comercialização de móveis, cadeiras e acessórios para escritório há mais de 16 (dezesseis)
anos, tendo sua principal receita concentrada em licitações com órgãos públicos, arrolou, em síntese, como causas das atuais
dificuldades econômico-financeiras enfrentadas, o cenário macroeconômico de crise nacional que assolou a economia do país
nos últimos 02 (dois) anos e determinou, entre outras situações, a diminuição drástica das concorrências em licitações
públicas com órgãos públicos, principalmente, por parte do Estado do Rio Grande do Sul, com substancial aumento da
inadimplência. Por consequência, houve perda de faturamento, gerando a necessidade de captação de recursos junto a
instituições financeiras para a manutenção do negócio, e, por corolário, um elevado endividamento em razão da alta taxa de
juros e serviços praticada pelo mercado financeiro, culminando com um alto desiquilíbrio em suas finanças, em razão do
aumento dos custos em geral e a dificuldade de obtenção de novas linhas de crédito, retirando-lhe a capacidade de honrar
seus compromissos pontualmente. Em razão disso, aduziu não possuir, atualmente, capital de giro disponível a fim de financiar
suas operações básicas, garantir o cumprimento de compromissos de curto e longo prazo com um mínimo de liquidez, e diante
da convergência de tais fatores mercadológicos, ou seja, dos resultados negativos obtidos nos últimos meses, aliado ao auto
custo das fontes de financiamento - em especial, junto à instituições financeiras - que culminaram a total absorção do fluxo e
caixa e, consequentemente, com o agravamento de sua situação econômico-financeira atual, não mais vem conseguindo
honrar com os compromissos assumidos perante seus credores, constituídos, em sua maioria, de quirografários (fornecedores
e bancos). Salientou, no entanto, a plena reversibilidade da situação em que se encontra, com o fito de alcançar sua
reorganização e saldar o passivo em aberto, porém, mediante à garantia de bens essenciais às suas atividades, como a
manutenção do imóvel que compõe a sua sede, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, cujo crédito será
arrolado na recuperação judicial, e cuja consolidação da propriedade em favor da respectiva credora fiduciária necessita ser
imediatamente sustada, além da liberação de ¿travas bancárias¿ junto a outras instituições financeiras com que opera, no
prazo previsto em lei, a fim de evitar bloqueios retenções ou compensações de valores nas suas contas e de seus respectivos
garantidores, e, por fim, a suspensão dos efeitos dos protestos já lavrados em face das peticionárias, tudo com fulcro no
princípio da preservação da empresa, por tratarem-se de medidas necessárias ao soerguimento econômico da empresa. Ao
final, requereu, com fulcro no artigo 58 e demais disposições previstas na Lei nº 11.191/01, o deferimento do benefício judicial
supra, com fulcro, ainda, em passagens doutrinária e jurisprudenciais pertinentes, com a concessão das medidas previstas na
legislação de regência, além daquelas que reputam urgentes, perante às Instituições Financeiras e Órgãos arrolados na inicial.
Instruiu o processo com a documentação das fls. 23/122, exigida nos incisos do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005 e postulou,
ainda, o pagamento das custas ao final, em razão de suas dificuldades atuais. Deu, à causa, o valor de R$ 8.635,00. Vieram
os autos conclusos. Relatei brevemente. Decido. À vista das considerações trazidas com a inicial e documentação que a
instrui, tenho que a Empresa requerente logrou comprovar o cumprimento dos pressupostos legais do pedido, o que por si só,
se faz suficiente para o processamento na forma do ¿caput¿ do artigo 52 da Lei nº 11.101/05. Agrego aos fundamentos legais
para o deferimento, que, em exame perfunctório da documentação trazida aos autos, verifica-se que a situação da
Requerente, em cotejo ao passivo em aberto e sua capacidade de receita, ao contrário de outros pedidos, indica que a
recuperação mostra-se viável, efetivamente, razão pela qual deve ser concedido o benefício legal. Observa-se isso apenas em
homenagem ao princípio da utilidade do processo, posto que, efetivamente, não é do Juízo o exame da viabilidade da
recuperação econômica dos postulantes. Citando a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, destaco: ¿No momento em que o juiz, à
vista da petição inicial do devedor, defere o processamento da recuperação judicial, não cabe avaliar se a requerente está
envolvida em crise de superação viável. A viabilidade da recuperação judicial será objeto de decisão pelos credores em outra
oportunidade (na assembleia de credores) e não pelo juiz, ao despachar a petição de impetração. Assim decidiu o TJSP, em
Acórdão relatado pelo Des. Lino Machado: ¿O momento de determinar o processamento da recuperação judicial não é a
oportunidade de ser apreciada a viabilidade ou não do pedido, mas, tão só, o de constatar o juiz se o pleito vem acompanhado
da documentação exigida no art. 51 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (art. 52), o que fará de acordo com o seu
critério passível de reapreciação, se concedido o benefício, em recurso contra essa concessão¿ (Agravo de Instrumento
601.314-4/0-00) (Coelho, Fábio Ulhoa Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas / Fábio Ulhoa Coelho. ¿
9. ed. ¿ São Paulo : Saraiva, 2013. ) Por fim, os pleitos veiculados nos requerimentos da inicial (letras ¿d¿ a ¿l¿, fls. 19/20),
também são suscetíveis de concessão ¿in limine¿, sob pena, inclusive, de inviabilizar o exame pelos credores da recuperação
judicial, fulminando pelo risco de solução de continuidade da sua atividade fim, indispensáveis, ab initio, para a correta
aplicação do princípio legal da preservação da empresa. Mesmo os ativos que porventura garantam créditos que sejam
considerados não-sujeitos à recuperação judicial ou venham dela a ser excluídos, sob pena de dano irreversível à
Recuperanda e à coletividade dos credores, durante o período de suspensão das execuções, têm sua alienação vedada,
vedação que se estende à consolidação da propriedade fiduciária, na inteligência da parte final do §3º, do artigo 49 da Lei
11.101/2005. De ser autorizado, outrossim, em razão, da situação econômico/financeira da Requerente, o recolhimento das
custas judiciais ao final do processo, a fim de garantir-lhe, assim, o amplo acesso à Justiça. Ante ao exposto, DEFIRO o
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE OFFICE SHOP ¿ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.,
INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.672.786/0001-62, DETERMINANDO O QUANTO SEGUE: a) nomeio Administrador Judicial
o Bel. ERNESTO FLOCKE HACK , OAB/RS nº 19.585, mediante compromisso; b) defiro a dispensa da apresentação de
certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para

javascript:AbreImpressao();


22/04/2019 Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

www.tjrs.jus.br/versao_impressao/impressao.php 2/2

recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; c) determino a suspensão de todas as ações ou execuções
contra as Recuperandas, excluídos os terceiros, devedores solidários ou coobrigados, a teor da Súmula 581 do STJ, tudo na
forma do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, permanecendo os respectivos autos nos juízos onde se processam, ressalvadas as
ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º da mesma Lei, as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do
artigo 49 - com as ressalvas quanto proibição da alienação ou consolidação da propriedade - as demandas referidas no artigo
71, parágrafo único, também da Lei de Falências; d) imponho ao(s) Administrador(es) da Recuperanda a obrigação de
apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição; e)
publique-se o edital disposto no §1º do artigo 52 da Lei de Falências. f) oficiem-se à Caixa Econômica Federal e ao Cartório de
Registros de Imóveis da comarca de Novo Hamburgo, respectivamente, para que suspendam, de imediato, eventual
consolidação de propriedade sobre o imóvel objetos da matrícula nº 46.802, nos termos da presente fundamentação e com
fundamento na parte final do §3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005, até ulterior determinação judicial; g) oficiem-se às Instituições
Financeiras relacionadas à letra ¿l¿, fl. 20, para que providenciem na imediata liberação das ¿travas bancárias¿ pertinentes às
contratações firmadas com a Empresa em recuperação, bem como abstenham-se de proceder ao bloqueio, retenção ou
compensação de valores e, também, à liquidação de quaisquer parcelas junto às contas vinculadas a tais contratos,
observando que os saldos em aberto das contas e pactos em curso, passarão a integrar o respectivo Plano de Recuperação;
h) oficie-se, outrossim, ao Cartório de Protestos desta comarca (1º Tabelionato), para que suspenda quaisquer atos tendentes
ao protesto de títulos emitidos em face da Recuperanda, cuja dívida já se encontre com previsão para pagamento na presente
recuperação judicial, suspendendo, outrossim, a publicidade dos títulos eventualmente já protestados; i) Intimem-se, inclusive
o Ministério Público, bem como oficiem-se, também, às Fazendas Públicas da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do
Município de Novo Hamburgo-RS, comunicando o deferimento da recuperação judicial do Grupo Autor. j) Oficiem-se, por fim, à
Direção do Foro da Justiça Estadual e à Direção do Foro da Justiça do Trabalho ambas desta Comarca de Novo Hamburgo,
comunicando o deferimento da recuperação judicial da Autora, com cópia do inteiro teor da presente decisão; Por último,
deverá a Requerente, ainda, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhar ao Cartório, através do e-mail:
¿frnovohambvfac@tj.rs.gov.br¿, através de mídia eletrônica, a relação de seus credores e dos créditos atualizados, em dois
arquivos distintos, para fins de facilitação da publicação no Diário da Justiça do edital determinado à letra ¿e¿ supra.
Diligências legais. 
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