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

 Número do Processo: 1.19.0000132-0
 Comarca: FLORES DA CUNHA

 Órgão Julgador: Vara Judicial : 1 / 1

Julgador:
Nilton Luís Elsenbruch Filomena
Data Despacho
18/02/2019 Vistos. Presentes os documentos referidos no artigo 51 da lei 11.101/05, bem como cumpridos os requisitos exigidos pelo

artigo 48, I a IV, da mesma lei, DEFIRO o processamento da presente recuperação judicial. NOMEIO como Administrador
Judicial o advogado ERNESTO WALTER FLOCKE HACK - OAB/RS nº 19.585, (Rua Bayard de Toledo Mércio, nº 79, sala 02,
Bairro Rondônia, Novo Hamburgo/RS, telefones nºs (51) 3556-4535 e (51) 99995-4040), o qual deverá ser intimado para
declinar aceitação ao encargo e prestar compromisso no prazo de 48 horas. Quanto à remuneração, não poderá exceder a 5%
(cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. Ainda, DETERMINO: a) a dispensa da
apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder
Público ou para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, devendo, em todos os atos contratos e
documentos firmados pela empresa autora ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão ¿em Recuperação Judicial¿,
nos termos do artigo 52, II e artigo 69, caput, da Lei 11.101/05; b) seja procedida a anotação da recuperação judicial no
registro correspondente no Registro Público de Empresas, conforme preconiza o art. 69, parágrafo único, da Lei
suprarreferida; c) a suspensão de todas as ações e/ou execuções contra o devedor, nos termos do artigo 6º da Lei de
Falências e Recuperação Judicial, devendo permanecer os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as
ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º do referido diploma legal e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º
e 4º do artigo 49 da LRF (artigo 52, III), cabendo à autora informar aos juízos competentes; d) a suspensão do curso dos
prazos de prescrição das ações e execuções em face da devedora pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), de acordo com o
disposto no art. 6º, §4º, da LRF; e) que a autora apresente as contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a
recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores (artigo 52, IV); f) a intimação do Ministério Público e a
comunicação, por carta, à Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, nos termos do artigo 52, V, da LRF; g) a expedição
de edital, para publicação no Diário Oficial, nos termos do § 1º e incisos do artigo 52 da LRF. Sem prejuízo, a requerente
deverá apresentar o plano de recuperação no prazo de até 60 (sessenta) dias da publicação desta decisão, observando o
disposto nos arts. 53 e 54 da LRF, sob pena de decretação da falência, nos termos do art. 73, inciso II, do mesmo diploma
legal. Ainda, defiro o prazo de 15 dias corridos, para ficar adstrito à minha judicância, para a parte autora trazer aos autos os
documentos elencados no item a.5 da inicial (fl. 16). Por ora, desnecessário o depósito em cartório dos documentos (§3º) a
que se refere o parágrafo primeiro do artigo 51 da LRF, sem prejuízo da reconsideração após a aceitação e manifestação do
administrador judicial ora nomeado, caso entenda necessário, permanecendo tais documentos, todavia, à disposição deste
juízo e do administrador, consoante dispõe o próprio parágrafo. Quanto ao pedido liminar de sustação da ordem de despejo
emanada da 6ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul, defiro-a, devendo ser devolvida a Carta Precatória nº
097/1.19.0000041-3 sem cumprimento, informando o recebimento da presente recuperação judicial. Reitere-se que o instituto
da recuperação judicial tem como finalidade precípua a preservação da atividade empresarial, e não se presta a chancelar a
inadimplência, impondo aos credores que ¿se abstenham buscar a satisfação da dívida¿. Por fim, a suspensão das ações é
medida decorrente da própria lei, conforme já referido anteriormente, cabendo, contudo, ao interessado realizar a comunicação
nos respectivos juízos, conforme dicção do artigo 52, §3º, da LRF, pelo que INDEFIRO o pedido de expedição dos ofícios,
formulado do item ¿a.4¿ dos requerimentos da exordial. Intime-se. Cumpra-se. Diligências legais. 
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