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

 Número do Processo: 1.17.0009850-2
 Comarca: Passo Fundo

 Órgão Julgador: 5ª Vara Cível : 1 / 1

Julgador:
Diego Diel Barth
Despacho:
  Vistos. Trata-se de pedido de recuperação judicial de Luis Sanches e Cia Ltda. e Luciane Viviane Patrício Sanches, no qual a
parte autora requer, em sede de tutela provisória, a sustação dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos cadastros de
inadimplentes; impedimento de novos débitos nas contas das requerentes; e vedação da retirada de bens essenciais às
atividades das requerentes. Os autores efetivamente pertencem ao mesmo grupo econômico de fato, pois há identidade na
atuação empresarial, consistindo em sociedade familiar aparentemente encabeçada pelo casal Luis e Luciane, havendo caráter
complementar nas atividades desenvolvidas, cabendo, a partir daí, o litisconsórcio ativo e o plano conjunto para recuperação
judicial. A seu turno, foram atendidos de forma satisfatória a este momento processual os requisitos dos artigos 48 e 51, ambos
da Lei 11.101/2005. Ademais, os documentos faltantes podem ser juntados pelas requerentes, conforme será determinado
abaixo, sem qualquer prejuízo aos credores e terceiros. Passo ao exame dos pedidos de tutela provisória. I) Atento às
ponderações iniciais, ao princípio da preservação da empresa e ao próprio espírito do procedimento, tendente à satisfação do
passivo das requerentes e viabilização de seu recuperar financeiro, haja vista a imprescindibilidade do crédito e bom nome do
comerciante, susto preventivamente os efeitos dos protestos a lavrar contra as requerentes, bem como determino a abstenção de
inclusão nos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Cito precedentes do TJ/RS: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA
E CONCORDATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA A
ABSTENÇÃO OU SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS CONTRA OS CLIENTES DA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE.
1. A parte agravante se insurgiu contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para a abstenção ou suspensão
dos efeitos dos protestos contra os clientes da recuperanda. 2. O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da
Lei 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. Ressalte-se que
o não deferimento da medida preconizada importará no rompimento das relações comerciais entre a empresa recuperanda e
seus clientes, os quais se sentiram prejudicados, impossibilitando que a referida sociedade comercial cumpra a sua função
social, causando prejuízo e lesão a toda a cadeia de fornecedores, funcionários, fisco e credores, os quais não terão seus
créditos satisfeitos. (..) Dado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70050801604, Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/05/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO E SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. MEDIDA CONCEDIDA. INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO. PRINCÍPIO
DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. É notório o prejuízo à empresa recuperanda, acaso não concedida a medida postulada, uma
vez que a sua atividade poderá ser comprometida e, por conseguinte, o plano de recuperação judicial apresentado. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70047328547, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur
Arnildo Ludwig, Julgado em 18/10/2012). Em resumo, embora seja dúbia a utilidade da medida diante do próprio pedido de
recuperação judicial, considerando a potencialidade danosa e os motivos acima explanados, por cautela, defiro os pedidos de
sustação dos efeitos dos protestes e de supressão dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito. Expeça-se ofício
comunicando aos credores apontados na inicial, aos Tabelionatos de Protestos de Passo Fundo e Cachoeirinha, ao SERASA
EXPERIAN e ao SPC, conforme endereços de folhas 21 e 80/84. II) Outrossim, defiro o pedido de determinação de abstenção de
novos débitos/descontos nas contas bancárias das requerentes por dívidas sujeitas a presente recuperação. Isso porque o
débito pelas instituições bancárias nas contas das devedoras de valores referentes a negócios jurídicos anteriores à
recuperação evidentemente causa desfalque patrimonial e, consequentemente, prejuízo ao sucesso do plano de recuperação e
aos demais credores. Destarte, intimem-se os bancos mencionados nas folhas 22/23 da inicial para que se abstenham de
efetuar débitos nas contas bancárias das requerentes decorrentes de operações realizadas anteriormente ao presente pedido.
III) No mesmo passo, defiro o pedido de manutenção na posse das requerentes/proibição de retirada dos bens discriminados
nas folhas 24/26, pois essenciais à continuidade das atividades, bem como à viabilidade da recuperação. Não obstante se
reconheça que, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/05, o credor fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da
recuperação judicial, em casos como o dos autos, destacam-se os princípios da preservação da empresa e da função social da
propriedade. Aliás, a parte final do referido dispositivo prevê: ¿(¿) não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a
que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a
sua atividade empresarial¿. Diante da situação exposta na exordial, bem como pela análise dos documentos acostados, entendo
deva ser deferida a tutela de manutenção dos bens em favor das requerentes, a fim de preservar a atividade empresarial,
considerando que os bens descritos, caminhões, maquinário e imóvel que abriga a atividade empresarial, são essenciais à
continuidade da atividade empresária. Seguem os julgados do TJ/RS: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DE SUA
ATIVIDADE FIM. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. Deferido o processamento da recuperação judicial da
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empresa, que atua no ramo de transportes, e cuidando-se de bens essenciais ao desempenho de sua atividade, cabível, na fase,
a suspensão do trâmite da ação expropriatória até o escoamento do prazo previsto no art. 5º, § 4º, da Lei n.º 11.101/2005.
Excepcionalidade prevista pelo § 3º do art. 49 da supracitada Lei. Prorrogado pelo juízo da recuperação o prazo denominado stay
period, resta prejudicado o pedido alternativo para que a suspensão do processo não excedesse a 180 dias. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074204512, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 10/08/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. 1. A principiologia contida na Lei de Recuperação judicial tem como foco a preservação da empresa,
razão pela qual a vedação de retirada de bens essenciais à atividade produtiva alcança, inclusive, os alienados fiduciariamente. 2.
Assim, em homenagem ao princípio da continuidade da empresa, mesmo quando escoado o prazo fatal [180 dias], previsto na
legislação de regência, tem-se entendido que os bens da pessoa jurídica em recuperação judicial não podem ser expropriados,
sem o crivo do juízo da recuperação, sob pena de pôr em risco o sucesso do plano apresentado aos credores. 3. Em se tratando
de bens essenciais ao exercício da atividade, cabe ao juízo da recuperação judicial o exame do alcance da suspensão das ações
de busca e apreensão, no lapso temporal contido na Lei 11.101/05. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento Nº 70073366007, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em
27/07/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NOTÍCIA DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EMPRESA FIDUCIANTE, SOB VIGÊNCIA DO PRAZO DO ARTIGO 6º, §4º, DA LEI 11.101/2005. ESSENCIALIDADE DO
BEM INCONTROVERSA. DESCABIMENTO DA MANTENÇA DA MEDIDA EXPROPRIATÓRIA. Inexistindo controvérsia quanto à
essencialidade do bem à atividade empresarial da recuperanda/financiada, durante o stay period afigura-se inviável a sua
retomada pela instituição financeira, mesmo tratando-se de veículo entregue em garantia fiduciária (artigo 49, §3º, da Lei de
Falências). NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70069583698, Décima Terceira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 14/07/2016). No mesmo rumo, decidiu o
STJ: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
VEÍCULOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL. 1. Conflito de competência suscitado em 04/05/2016. Atribuído ao Gabinete em 14/11/2016. 2. Apesar de o credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o
juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não
se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art.
49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada
de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no ramo de transportes. 3. Conflito conhecido. Estabelecida a
competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. (CC 146631 / MG, Segunda Seção, Superior Tribunal de Justiça,
Relator: Ministra Nancy Andrighy, julgado em 14/12/2016). Dessa forma, há que ser acolhida a pretensão, pelo que defiro o pedido
de impedimento de retirada da posse das requerentes dos bens descritos nas folhas 24/26 até o escoamento do prazo do artigo
6º, §4º, da Lei 11.101/05. Expeça-se ofício aos bancos. Com tais contornos, nos limites do artigo 52 da Lei 11.101/2005, defiro o
processamento da recuperação judicial com as seguintes providências: a) nomeio como administrador judicial o advogado Genil
Andreatta. Intime-se para que, em 5 dias, manifeste a aceitação do encargo, firme o compromisso e decline pretensão honorária;
b) fica permitido o exercício das atividades das empresas independentemente da apresentação de certidões negativas, exceto
para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o
disposto no artigo 691 Lei de Falências. Expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul consoante artigo 69,
parágrafo único, da referida lei; c) suspendo todas as ações ou execuções contra as devedoras, por 180 dias, na forma do artigo
6º da Lei 11.101/2005, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§
1º, 2º e 7º do art. 6º da lei em evidência e as relativas a créditos, excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, sendo que caberá
às devedoras comunicar a suspensão aos juízos competentes2; d) determino que as requerentes apresentem contas
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores; e) intime-
se as requerentes para que, em 10 dias, apresentem: 1) o fluxo de caixa de Luciane Viviane Patrício Sanches, conforme
disposição do artigo 51, II, ¿d¿, da Lei de Falências; 2) acostem certidão negativa ou relação de ações existentes em nome do
mesmo ente junto à Justiça do Trabalho, artigo 51, IX, da Lei de Falências; e 3) cópia da matrícula do imóvel residencial apontado
na relação de bens particulares do casal (fl. 106). f) intime-se o Ministério Público; g) comunique-se às Fazendas Federal,
Estadual e Municipal; h) intimem-se as requerentes a apresentar o plano de recuperação, prazo de 60 dias de sua intimação; i)
expeça-se edital no órgão oficial, conforme previsão do artigo 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005, com publicação às expensas das
requerentes; j) Diante da situação financeira invocada, defiro o pagamento das custas iniciais ao final do processo, ressalvando
eventuais despesas com o cumprimento das diligências no decorrer do feito e demais despesas, que deverão ser adiantadas.
Fica a advertência de que as devedoras não poderão desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu
processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia-geral de credores. 
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