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

 Número do Processo: 1.18.0008782-6
 Comarca: NOVO HAMBURGO

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

Julgador:
Alexandre Kosby Boeira
Data Despacho
23/05/2018 Vistos, etc. AMAPÁ DO SUL S.A. - INDÚSTRIA DA BORRACHA, inscrita no CNPJ sob o nº 91.675.868/0001-47, com sede

societária na Rua Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, nº 2.124, nesta cidade de Novo Hamburgo, devidamente qualificada e
representada nos autos, postulou, em Juízo, o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial. Após discorrer
sobre a origem de suas atividades no distante ano de 1949 e a paulatina consolidação de seu nome no mercado de
componentes da borracha ao longo dos anos, referiu que produz, atualmente, ¿tapetes automotivos de borracha para o
mercado de reposição automobilística, inclusive mediante industrialização por encomenda¿, em sua sede própria, em área de
130 mil metros², sendo 41 mil metros² de área construída, e com capacidade atual de ¿processamento mensal de 3.000 (três
mil) toneladas de produto acabado e 600 (seiscentas) toneladas de reciclagem de borracha¿, contando com uma extensa
carteira de clientes em todo o território nacional, em razão da ¿qualidade e do custo acessível de seu produto, podendo ser
encontrado na rede de varejo especializada e em várias concessionárias de veículos¿. Em prosseguimento, arrolou como
causas das atuais dificuldades financeiras enfrentadas, de forma cronológica, a crise financeira de 1994, mediante a
implantação do Plano Real e a equiparação da moeda nacional com o dólar americano, e suas consequentes desvalorizações,
sendo que, a partir de 1998, passou a buscar recursos financeiros junto a diversos bancos, com um alavancamento inicial,
porém, com a variação cambial recorrente, sua dívida acabou triplicando até 2004, quando, então, buscou a revisão judicial
dos contratos, o que viabilizou a operação da empresa apenas por um curto período, já que as instituições em questão
acabaram por restringir seu crédito, o que a forçou a deixar de recolher tributos, e culminou com restrição também junto aos
seus fornecedores diretos, com a limitação de prazos e a exigência de pagamento à vista na aquisição de matéria prima.
Noticiou que, entre os anos de 2009 a 2014, em razão da maior desvalorização da moeda norte-americana, voltou-se para o
mercado interno, passando a industrializar, por encomenda, tapetes e borracha para a indústria automobilística, então em alta,
voltando, assim, a prosperar em suas atividades, chegando a ter cerca de 150 (cento e cinquenta) funcionários no período, ao
menos até 2015, quando houve uma nova retração de mercado, e, atualmente, com o cenário macroeconômico de crise
nacional que assolou a economia do país nos últimos 03 (três) anos, e atingiu a todos os setores e mercados indistintamente,
o que fez com que seu faturamento ¿despencasse¿, tendo faturado apenas R$ 2,5 milhões no último ano, reduzindo para 40
(quarenta) o número de empregados, passando a responder vários processos trabalhistas, aduzindo, porém, que vem
pagando em dia os salários e honrando os acordos trabalhistas. De qualquer sorte, em razão da convergência de tais fatores
mercadológicos, ou seja, dos resultados negativos obtidos nos últimos anos, aliado ao elevado custo das fontes de
financiamento para o adimplemento das obrigações então assumidas por referida empresa - em especial, junto à instituições
financeiras, que culminaram substancial absorção do fluxo de caixa - são circunstâncias que acabaram gerando um elevado
endividamento e, por corolário, um desequilíbrio em suas finanças, culminando com o aumento dos custos em geral e a
dificuldade de obtenção de capital de giro a fim de financiar suas operações básicas, e, assim, garantir o cumprimento de
compromissos de curto e longo prazo com um mínimo de liquidez. Salientou, no entanto, a plena reversibilidade da situação
em que se encontra atualmente, considerando a possibilidade concreta de renegociação das dívidas através do benefício legal
da recuperação judicial, com o fito de alcançar sua reorganização e saldar o passivo em aberto, possuindo a expectativa de,
até o ano de 2021, alcançar um faturamento mensal de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), perfazendo um montante
superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) por ano, salientando, para tanto, a necessidade da intervenção judicial
visando à sujeição de todos os créditos existentes em seu desfavor até esta data à recuperação judicial, mediante a
concessão judicial das medidas legais e necessárias ao seu soerguimento econômico, tudo com fulcro nos princípios legais da
preservação da empresa e da sua função social. Ao final, requereu, com fulcro no artigo 47 e demais disposições previstas na
Lei nº 11.101/05, o deferimento do processamento da sua Recuperação Judicial nos termos da fundamentação supra, com
fulcro, ainda, em passagens jurisprudenciais e lições doutrinárias pertinentes, mediante a nomeação de um Administrador
Judicial; a suspensão de todas as ações ou execuções em seu desfavor de acordo com a previsão legal (artigo 6º, §§§ 1º, 2º e
7º, c/c artigo 49, §§ 3º e 4º, todos da Lei supramencionada); a intervenção do Representante do Ministério Público. Postulou,
ainda, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou, alternativamente, autorização para o pagamento das
custas processuais ao final da lide. Instruiu o processo com a documentação das fls. 15/114, exigida nos incisos do artigo 51
da Lei nº 11.101/2005. Deu, à causa, o valor sujeito aos efeitos da recuperação judicial, no montante de R$ 27.089.841,00
(vinte sete milhões, oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais). Vieram os autos conclusos. Relatei sucintamente o
pedido. Decido. À vista das considerações trazidas com a inicial e documentação que a instrui, tenho que a Empresa, ora
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, ainda que não seja do juízo a formação de tal valor, verifica-
se que a situação da Sociedade requerente, em cotejo ao passivo em aberto e sua capacidade de receita, indica que a
recuperação mostra-se plenamente viável, efetivamente, razão pela qual deve ser concedido o benefício legal à Postulante,
empresa extremamente conhecida e atuante no mercado regional, nacional e mundial, e que já conta com quase 70 (setenta)
anos ininterruptos de atividade. Como já dito, observo 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
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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. ). De salientar,
ademais, que a Requerente relacionou toda a documentação exigida no artigo 51 e incisos, da Lei nº 11.101/2005, a que
instrui o pedido, a saber - demonstrações contábeis dos 03 (três) últimos exercícios fiscais; balanço patrimonial; demonstração
de resultados acumulados; demonstração do resultado desde o último exercício fiscal; relatório de fluxo de caixa e respectiva
projeção (fls. 18/29); relação nominal dos credores (fls. 32/45); relação de empregados e salários, vencimentos e indenizações
(fl. 47); certidão de regularidade no Registro Público, ato constitutivo e atas assembleares (fls. 49/54); rol de bens particulares
dos Acionistas e Administradores da empresa (fls. 56/87); extratos de movimentação bancária emitidos pelas respectivas
Instituições Financeiras (fls. 89/96); certidões de Cartórios de Protestos (fls. 98/106); relação das ações judiciais em que
figuram como parte (fls. 108/114). No mais, a fim de evitar futuras e eventuais dúvidas, esclareço, desde logo, que os prazos
de direito estritamente processuais a serem observados, tanto na presente lide quanto em eventuais incidentes que venham a
ser opostos por credores e eventuais outros interessados, os quais dizem respeito a prazos para manifestação, em geral, nos
autos, sejam estes judiciais (aqueles de simples intimação do Juízo para cumprimento de alguma determinação para as partes
ou terceiros) ou legais, tais como prazos para oferecimento de contestação em impugnação de crédito; para a interposição de
agravos de instrumento; e até mesmo para oposição de embargos de declaração, entre outros recursos previstos no Diploma
Processual Civil em vigor, obedecerão a previsão contida no artigo 219 do referido e atual Códex, ou seja, serão contados em
dias úteis, pois afetos à prestação jurisdicional direta aos envolvidos, não se confundindo, portanto, com os prazos de direito
material ¿ sabidamente os de suspensão para as ações e execuções (stay period); e para a apresentação de divergências,
objeções, impugnações e habilitações retardatárias de crédito); assim como o prazo para a apresentação do plano de
recuperação ¿ os quais serão contados em dias corridos, a partir do ¿dies a quo¿ de suas respectivas fluências. Desde já,
ainda, com relação aos credores que pretenderem a inclusão de seus Procuradores no cadastramento processual, adianto que
a sua cientificação no âmbito da recuperação judicial - antes das impugnações, que, autuadas em separado, inaugurarem a
fase contenciosa - dar-se-á por meio da publicação de editais, não sendo caso, pois, de aplicação subsidiária do artigo 272, §
2°, do Novo Código de Processo Civil, que determina a intimação em nome da parte e de seus advogados, sob pena de
nulidade, justamente porque os credores não são cadastrados nos autos da recuperação judicial como partes. A abertura dos
prazos para exercerem suas pretensões individuais, ex vi habilitação, divergência, ou mesmo para a Assembleia Geral de
Credores, ocorrerá pela publicação dos editais e avisos previstos na Lei 11.101/2005, cabendo a eles o acompanhamento.
Salvo para os processos incidentais, tendentes a solver questões individuais, os quais são autuados em apartado e com os
devidos Procuradores cadastrados, o interesse coletivo dos credores nos autos principais é promovido pelo Comitê de
Credores, desde que instaurado na forma do artigo 26 e seguintes da Lei supramencionada, ao qual é deferida a intimação e
manifestação quando prevista em lei. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do e. TJRS: ¿AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO DE CREDOR INTERESSADO. DESNECESSIDADE.
PROCESSAMENTO DAS OBJEÇÕES EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. 1 A Lei 11.101/2005 prevê que, nos autos
da falência e da recuperação judicial, a intimação dos credores interessados se dê através de edital, procedendo-se a
intimação via nota de expediente somente nas habilitações de crédito e nas ações que os credores forem efetivamente parte,
não sendo hipótese de incidência do artigo 236 do Código de Processo Civil. 2 Certo é que a fiscalização dos credores sobre
os atos praticados ocorre de forma administrativa, mediante assembleia, inexistindo previsão legal de cadastramento ou
intimação de todos os credores por nota expediente, com a clara finalidade de evitar-se tumulto. 3 Tangentemente às
objeções, inexiste óbice que sejam processadas em autos apartados, desde que observados os princípios do contraditório e
da ampla defesa, especialmente pela ausência de determinação legal para que as objeções ou manifestações dos credores
tenham que ser acostadas aos autos principais. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO (AI n.
70066952888 de Tapejara, rel.: Des. Luis Augusto Coelho Braga. J. em: 9-6-2016). Portanto, não há falar-se em
cadastramento dos advogados dos credores, e, consequentemente, da sua intimação de todos os atos a serem praticados no
curso da recuperação judicial, uma vez que a cientificação dos credores deve se dar por meio da publicação de editais,
limitada a intimação por procurador nas demandas em que forem efetivamente partes ¿ como, v.g., no eventual caso de
impugnação. Por fim, a despeito da situação econômico/financeira da Requerente, esta não faz jus ao benefício da gratuidade
de justiça. No entanto, a fim de garantir-lhe o amplo acesso à Justiça, autorizo o diferimento da satisfação das custas judiciais,
podendo serem pagas de modo parcelado, quando iniciados os pagamentos aos credores, na forma do § 6º, do artigo 98 do
CPC, devendo obrigatoriamente, estarem quitadas ao final de período de verificação judicial da recuperação, com a extinção
do processo. Ante ao exposto, DEFIRO o PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AMAPÁ DO SUL S.A. -
INDÚSTRIA DA BORRACHA, inscrita no CNPJ sob o nº 91.675.868/0001-47, com sede societária na Rua Vereador Adão
Rodrigues de Oliveira, nº 2.124, n/cidade, 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 recebimento de benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios; c) determino a suspensão de todas as ações ou execuções contra a Recuperanda, 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, salientando que o prazo da suspensão dar-se-á em dias corridos, nos termos da
fundamentação supra; d) o plano de recuperação judicial deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, o qual será
contado, igualmente, em dias corridos, a partir da intimação da presente decisão, nos termos do artigo 53, caput, da Lei nº
11.1901/05; e) imponho aos Administradores da Recuperanda a obrigação de apresentação de contas demonstrativas mensais
enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição; f) publique-se o edital disposto no §1º do artigo 52 da Lei
de Recuperações Judiciais. g) 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 à Requerente. h) 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 10 (dez) dias corridos,
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 ¿f¿ supra. Diligências legais. 
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