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

 Número do Processo: 1.16.0009142-0
 Comarca: NOVO HAMBURGO

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

Julgador:
Alexandre Kosby Boeira
Data Despacho
07/06/2016 Vistos, etc. MSC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.209.009/0001-11 e MÍDIA VEÍCULOS

LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 00.850.428/0001-23, devidamente qualificadas nos autos e representadas por seu respectivo
Representante Legal, postularam, em Juízo, o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial. Após informarem
que constituem um grupo econômico e que, embora não haja previsão legal, é possível, no entanto, a recuperação judicial
conjunta das empresas que o compõe por estarem direta e intimamente ligadas, justificando, assim, a formação do
litisconsórcio ativo, discorreram sobre sua estrutura societária e operacional, informando que, desde sua fundação, no ano de
1992, onde iniciou com uma pequena revenda de automóveis usados no centro da cidade, e tornou-se, com o passar dos
anos, empresa de renome em toda região, no comércio de veículos novos e usados, tendo aumentado sua cartela de clientes
e alcançado solidez no ramo de atividade, sendo que, em novembro de 2011, adquiriu a concessão da marca Mitsubischi,
quando passou a vender, em média, 150 (cento e cinquenta) veículos usados e 30 (trinta) veículos zero KM, por mês, nos
últimos 05 (cinco) anos, tornando-se referência no Vale dos Sinos, desde então. Arrolaram, em síntese, como causas das
atuais dificuldades econômico-financeiras enfrentadas, o cenário macroeconômico de crise nacional que assolou a economia
do país e determinou, sobretudo, em seu ramo de atividade, a diminuição drástica das vendas, gerando um elevado
endividamento e, por corolário, um alto desiquilíbrio em suas finanças, culminando com o aumento dos custos em geral e a
dificuldade de obtenção de novas linhas de crédito, retirando-lhes a capacidade de honrar seus compromissos pontualmente.
Em razão disso, não possuem, atualmente, capital de giro disponível - porquanto tudo que é gerado nas operações é
destinado à quitação de dívidas anteriores - a fim de financiar suas operações básicas, garantir o cumprimento de
compromissos de curto e longo prazo com um mínimo de liquidez, ilustrando, com gráficos e planilhas, o histórico da evolução
excessiva de seu passivo em cotejo ao estancamento do ativo do grupo nos últimos 04 (quatro) anos. Em razão da
convergência de tais fatores mercadológicos, ou seja, dos resultados negativos obtidos nos últimos anos, 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, de forma que não mais vem conseguindo
honrar com os compromissos assumidos perante seus credores, constituídos, em sua maioria (50%), de quirografários, tais
como instituições bancárias, em montante pouco superior a nove milhões de reais e fornecedores, prestadores de serviço e
colaboradores em geral, em montante aproximado de oito milhões de reais; além de débitos fiscais, na ordem aproximada de
oitocentos e cinquenta mil reais; e um passivo trabalhista aproximado de quarenta mil reais. Salientaram, no entanto, que, com
auxílio de uma equipe multidisciplinar especializada na reestruturação de empresas, identificaram os principais motivos da sua
situação financeira atual, e, com base em um fluxo de caixa projetado até 2018, e mediante à redução de custos fixos, busca
de alternativas junto ao mercado para alavancar as vendas e alianças estratégicas para o fomento de suas atividades a curto
prazo, sustentaram a plena reversibilidade da situação em que se encontram, com o fito de alcançar sua reorganização e
saldar o passivo em aberto, sendo que o instituto da recuperação judicial permitirá pagar os credores em prazos mais
estendidos, com juros compatíveis com sua rentabilidade, preservando, assim, sua atividade econômica, com a manutenção
dos postos de trabalho e atendendo a função social da empresa. Tal incrementação, no entanto, somente poderá se consolidar
mediante à garantia de bens essenciais às suas atividades, como a manutenção dos imóveis de sua titularidade e de seus
sócios (objetos das matrículas nºs 75.952 e 92.392 junto ao Registro de Imóveis de Novo Hamburgo e matrícula nº 12.866,
junto ao RI de Dois Irmãos/RS) alienados fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, dados em garantia de contratos
firmados com tal Instituição, cujos créditos encontram-se arrolados na recuperação judicial, sendo que a consolidação das
propriedades em favor da respectiva credora fiduciária necessita ser imediatamente sustada. Além disso, sustentaram
necessária a liberação de ¿travas bancárias¿ no prazo previsto em lei, em especial, junto ao SICOOB, a fim de evitar
bloqueios retenções ou compensações de valores nas contas das Requerentes e 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 do grupo. Ao final, requereram, 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 doutrinárias 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. Instruíram o processo
com a documentação das fls. 24/230, exigida nos incisos do artigo 51 da Lei nº 11.101/2005 e postularam, ainda, o pagamento
das custas ao final, em razão de suas dificuldades atuais. Deram, à causa, o valor de R$ 17.821.197,85. Vieram os autos
conclusos. RELATEI BREVEMENTE. DECIDO. À vista das considerações trazidas com a inicial e documentação que a instrui,
tenho que o Grupo de Empresas requerentes 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. A circunstância da
formação do litisconsórcio ativo não causa qualquer inviabilidade do exame do pedido, já largamente admitida pela
jurisprudência a recuperação judicial do grupo econômico. A doutrina especializada ao tema, aponta no mesmo sentido: ¿A lei
não cuida da hipótese, mas tem sido admitido o litisconsórcio ativo na recuperação, desde que as sociedades empresárias
requerentes integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, e atendam, obviamente, todas aos requisitos legais de
acesso à medida judicial.¿ (Coelho, Fábio Ulhoa Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas / Fábio Ulhoa
Coelho. ¿ 9. ed. ¿ São Paulo : Saraiva, 2013. ) Agrego aos fundamentos legais para o deferimento, que, embora o exame
prévio restrinja-se à regularidade formal do pedido, em exame perfunctório da documentação trazida aos autos, verifica-se que
a situação do Grupo Empresarial, ora requerente, em cotejo ao passivo em aberto e sua capacidade de receita, ao contrário de
alguns pedidos que aportam ao Judiciário, indica que a recuperação mostra-se viável, efetivamente, razão que se soma às
alegadas para que seja concedido o benefício legal. Como já dito, observa-se isso apenas em homenagem ao princípio da
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utilidade do processo, posto que, efetivamente, não é do Juízo o exame da viabilidade da recuperação econômica dos
postulantes. Citando novamente 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) Idem cit.
1. Por fim, os pleitos veiculados nos requerimentos da inicial (letras ¿d¿ a ¿f¿, fls. 20/21), também são suscetíveis de
concessão, sob pena, inclusive, de inviabilizar e 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, em tese, não-sujeitos à
recuperação judicial ou venham dela a ser excluídos, sob pena de dano irreversível às recuperandas 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 art. 49, da Lei 11.101/2005. Isso porque, antes da
expropriação de bens da empresa em crise, deverá o contrato ser submetido ao juízo da recuperação, para aferição de sua
regularidade e capacidade para outorgar ao titular crédito não sujeito ao procedimento especial da Recuperação Judicial.
Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO E CESSÃO FIDUCIÁRIA AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGISTRO. VEÍCULOS.
ANOTAÇÃO JUNTO AO DETRAN. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. 1. A sujeição dos créditos decorrentes de alienação
fiduciária ao regime da recuperação judicial deve ser objeto de apreciação primeira no juízo singular, sob pena de ferimento ao
duplo grau de jurisdição. 2. Hipótese em que os veículos considerados de luxo foram adquiridos e estão registrados em nome
de pessoa física, sócio das empresas recuperandas, inexistindo permissivo legal a amparar a manutenção dos bens nas
dependências da empresa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068566223, Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/05/2016) No entanto, o pleito veiculado à letra
¿c¿, da fl. 20, visando à proibição do Banco Central do Brasil, assim como das demais instituições financeiras que compõem o
Sistema Financeiro Nacional, em cumprir medidas constritivas de ativos financeiros de sua titularidade, mostra-se exorbitante,
além de precipitada, devendo o pedido ser analisado caso a caso, quando eventualmente ocorrer, mediante prévia
comunicação ao Juízo requisitante. Mais uma vez da doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, destaco: Cabe à devedora requerente
informar a ordem de suspensão dada no despacho de processamento da recuperação judicial aos juízes perante os quais
tramitam as ações e execuções suspensas. Se o crédito objeto da ação ou execução suspensa não é alterado pelo plano de
recuperação homologado ou aprovado em juízo, caberá ao demandante ou ao exequente prová-lo ao requerer o
prosseguimento de seu feito. Assim, defiro apenas o oficiamento comunicando a suspensão das ações e sua extensão, tanto
aos garantes até , ao menos, a entrega do plano, quanto aos bens objeto de alienação, até o exame dos contratos, cabendo
às requerentes obstar em cada feito eventual penhora ou bloqueios indevidos ou, na hipótese de não acatamento, submeter
ao juízo da recuperação, individualmente, cada situação. De ser autorizado, por fim, em razão, da sua situação
econômico/financeira das Requerentes, o recolhimento das custas judiciais ao final do processo, a fim de garantir-lhes, assim,
o amplo acesso à Justiça. Ante ao exposto, DEFIRO o PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MSC
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.209.009/0001-11 e MÍDIA VEÍCULOS LTDA., inscrita no
CNPJ sob o nº 00.850.428/0001-23, DETERMINANDO O QUANTO SEGUE: a) nomeio Administrador Judicial o Bel. Ernesto
Flocke Hack , OAB/RS nº 19.585, mediante compromisso a ser prestado em 24 hs; 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
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; c) determino a suspensão de todas as ações ou execuções
contra as Recuperandas e eventuais garantes, estes até o exame da necessidade da inclusão da garantia no Plano de
Recuperação, 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 aos Administradores das
Recuperandas 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 aos Cartórios de Registros de Imóveis das comarcas de Novo Hamburgo e Dois Irmãos, respectivamente, para que
suspendam, de imediato, qualquer ato visando à alienação extrajudicial, a transferência, ou o registro dessa a terceiros, sobre
os imóveis objetos das matrículas ali mencionadas, nos termos da fundamentação, até ulterior determinação judicial; g) oficie-
se , outrossim, e ao SICOOB (letra ¿e¿, fl. 21), para que providencie na imediata liberação das ¿travas bancárias¿ pertinentes
às contratações firmadas com o Grupo Econômico 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, devendo, ainda, proceder à imediata devolução dos cheques vencidos não compensados, bem como dois
cheques a vencer, dados em garantia, sob pena e multa a ser fixada em caso de descumprimento; 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 das Recuperandas, 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 dos Autores, com cópia do inteiro teor da presente decisão. Por último, deverão as
Requerentes, 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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