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Vistos. 

Cuida-se da Recuperação Judicial de ELETROTEC 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., distribuída em 24/08/2015, sendo deferido o 

processamento da Recuperação Judicial em 26/08/2015. Nomeado Administrador o 

Bel. Gerônimo Hélcio Huck, tendo prestado compromisso em 27/05/2015 (fl. 528). 

Apresentado plano de Recuperação Judicial (fls. 614/754). O Administrador requereu 

a fixação de honorários, contratação de perito contábil (fl. 545). Em 22/09/2015, foram 

fixados honorários ao Administrador em 3,5% sobre o valor devido aos credores, na 

forma parcelada. Foi deferida a contratação de perito contábil João Carlos Alves, 

mediante prévia análise da proposta de honorários. Determinado, ainda, o 

cumprimento integral do despacho das fls. 525/527 com a expedição de edital (fl. 

567).  A Recuperanda (fls. 593/594)  requereu o desbloqueio de valores creditados 

na conta do Banrisul. Em parecer o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

desbloqueio (fl. 612). O plano de recuperação foi juntado em 30/10/2015. Em 

02/12/2015, foi deferido o pedido de desbloqueio de valores e autorizada a 

contratação do perito contábil (fl. 754). O Administrador apresentou o edital da 

Relação de Credores (fls. 768/776), publicado em 18/12/2015 (fl. 777). A 

Recuperanda requereu a suspensão de leilão extrajudicial, junto à Caixa Econômica 

Federal, do imóvel sede da empresa, designado para o dia 29/01/2016, bem como a 

expedição de ofícios aos Bancos para que se abstenham de reter valores creditados 
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em contas da Recuperanda (fls. 792/802). Após vista ao Administrador e Ministério 

Público, foi deferida a suspensão do leilão e expedição de ofícios aos bancos. À fl. 

891, a recuperanda impugnou o crédito apresentado pelo Banco do Brasil. O 

Administrador requereu o não reconhecimento dos embargos apresentados pelo 

Banco do Brasil e Banrisul (fls. 784/788 e 789/791). Foram apresentadas várias 

habilitações, impugnações. 

Em 11/05/2016, o Administrador apresentou relatório sucinto da 

sua atuação junto à Recuperanda, alegando a inviabilidade do plano de Recuperação 

apresentado, requerendo seja convolada a Recuperação Judicial em Falência. 

Juntou documentos comprovando a situação financeira da empresa. Requereu a 

consolidação dos honorários fixados. 

Os autos foram com vista ao Ministério Público, que opinou pela  

convolação em falência e consolidação dos honorários do Administrador. (fl.  1117)   

 

É O BREVE RELATÓRIO. 

PASSO A DECIDIR. 

 

Trata-se de pedido de conversão da moratória legal deferida pela 

recuperação judicial em falência, formulado pelo Administrador, com fundamento no 

artigo 73, inciso IV, da Lei nº 11.101/05, em razão da inviabilidade no cumprimento 

do plano de Recuperação, principalmente pelo cenário econômico, com diminuição 

das obras de construção civil e a “paralisação” do mercado, ocasionando queda no 

faturamento, e o não pagamento em dia de funcionários. 

Efetivamente, ressai dos autos que a Recuperanda não consegue 

cumprir o plano Plano de Recuperação Judicial, que sequer foi homologado. Não foi 

realizada Assembleia com os credores, estando sem condições de recuperar-se para 

prosseguir com suas atividades de modo a superar as razões que culminaram com 

sua inviabilidade econômica. 

Diante desse cenário, em que o plano de recuperação revelou-se 

inexitoso em sua fase executiva, resta plenamente caracterizado o estado de 

insolvência da requerente, ensejador do decreto falimentar ora postulado. 

Também, nas obrigações não sujeitas ao plano de recuperação as 
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empresa, consoante já dito, não lograram efetuar em dia os pagamentos devidos, a 

demonstrar, por outros fundamentos, a situação de insolvabilidade. 

Assim, restando incontroversa a inviabilidade do prosseguimento 

da atividade empresarial da requerente, presentes os requisitos legais para a 

convolação da recuperação judicial em falência, impõe-se, desde logo, a decretação 

da quebra, a fim de abreviar a satisfação dos credores com a apuração e atualização 

do passivo e arrecadação do ativo disponível. 

ANTE O EXPOSTO, DECRETO A FALÊNCIA, POR 

CONVOLAÇÃO, de ELETROTEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – CNPJ Nº 

89.542.526/0001-07, já qualificada, com fulcro no artigo 73, inciso IV, da Lei nº 

11.101/05, DECLARANDO ABERTA na data de hoje, às 14 horas, e determinando o 

que segue: 

 1)  Permanece nomeado o Administrador Bel. Gerônimo Helcio 

Huk. Consolido os honorários fixados na fase de Recuperação, considerados 

extraconcursais, a serem pagos pela falida, com fulcro no artigo 84 da Lei 

11.101/2005. 

2) Fixo o termo legal da falência no 90º (nonagésimo) dia anterior 

ao pedido de falência; 

3) Reconstituo aos credores seus direitos e garantias nas 

condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e 

ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial (artigo 

61, § 2º, Lei 11.101/05). 

4) Intime-se o falido para apresentar relação nominal dos credores 

não incluídos no plano de recuperação, no prazo de cinco (05) dias, indicando 

endereço, importância, natureza e classificação do crédito; 

5)  Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do 

edital abaixo referido, para a habilitação dos credores, em cumprimento ao que 

dispõe o art. 7º, §§1º e 2º, da Lei nº 11.101/05, que devem ser apresentadas 

diretamente ao Administrador Judicial, devendo este apresentar a lista de credores 

para publicação do edital a que alude o § 2º do mesmo diploma legal; 
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6) mantenho suspensas as ações e/ou execuções contra o falido, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 6º da Nova Lei de 

Falências; 

7)  fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou 

oneração de bens do falido; 

8) publique-se o edital previsto no artigo 99, parágrafo único, da 

Lei nº 11.101/05, bem como as diligências estabelecidas em lei, em especial, as 

dispostas nos incisos VIII, X, e XIII, do artigo 99 da Nova Lei de Falências. 

9) Ordeno ao Registro Público de Empresas que proceda à 

anotação da falência no registro da devedora, para que conste a expressão “Falida”, 

bem como da data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o artigo 

102 da Lei nº 11.101/05. Para tanto, oficie-se; 

10) Oficie-se à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, 

para que tome ciência da presente falência, bem como proceda às devidas anotações 

no Contrato Social da empresa falida; 

11) Oficie-se às instituições bancárias para que encerrem as contas 

bancárias da empresa Falida, bem como para que informem os saldos porventura 

existentes; 

12) Oficie-se à Secretaria da Receita Federal para que informe a 

existência de bens e direitos relativos à Falida; 

13) Oficie-se ao Detran e o CRI de Igrejinha/RS para que juntem 

aos autos certidão demonstrando a propriedade de veículos e imóveis porventura 

pertencentes à empresa falida; 

14) Oficie-se à agência dos Correios dando conta do decreto de 

falência, bem como comunicando o nome e endereço do Sr. Administrador Judicial, 

a quem deverá ser entregue a correspondência da Falida a partir desta data (art. 22, 

III, da Lei nº 11.101/05); 

15) Oficie-se à Justiça do Trabalho; 
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16) Determino  ao  Sr.  Administrador  Judicial que proceda no 

cumprimento de todo o disposto no artigo 22, III, da Lei nº 11.101/05, no que couber; 

17) Os livros obrigatórios entregues pela Falida deverão ser 

encerrados por termo a ser lavrado pela Sra. Escrivã e entregues ao Administrador 

Judicial; 

18) Fica, desde logo, indicado o Banco Banrisul S/A, agência desta 

cidade, onde deverão ser depositadas eventuais importâncias da Falida; 

19) Determino ao Sr. Oficial de Justiça que proceda à lacração do 

estabelecimento, procedendo o Administrador Judicial na avaliação dos bens móveis, 

com a respectiva intimação do Ministério Público. 

20) Fica, desde já, nomeado  Leiloeiro o Sr. Leandro Alvanês 

Vicente, que deverá acompanhar o lacre e a arrecadação, juntamente com o 

Administrador. 

21) Nomeio o Engenheiro Rafael Guarese para proceder a 

avaliação dos imóveis. 

22) Oficie-se às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

para que tomem conhecimento da Falência; 

23) Determino ao Sr. Oficial  de Justiça que proceda à lacração do 

estabelecimento, com a respectiva intimação do Ministério Público; 

24) Ordeno a publicação de edital contendo a íntegra desta decisão 

e a relação de credores. 

25) Intime-se o Ministério Público. 

26) autue-se o feito como processo de “falência”, mantendo-se a 

mesma numeração do processo de recuperação no livro tombo e junto ao sistema. 

 

Publique-se. 
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Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Igrejinha, 19 de maio de 2016. 

 

 
Graziella Casaril Tonial, 

Juíza de Direito. 


