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Vistos, etc.

Compulsando  os  autos,  verifico  que  a  recuperanda

constituiu novo Procurador, o qual postulou o adiamento da assembleia

geral de credores, já com edital publicado e agendada para os dias 13 e

28 de agosto de 2019, bem como justificou acerca da necessidade de

elaboração de novo plano de recuperação judicial, considerando que o

anteriormente apresentado será de difícil aceitação pelos credores. 

A Administração Judicial, ao manifestar-se sobre o pleito,

não se opôs aos pedidos da recuperanda. Da mesma forma, o Ministério

Público, opinou pelo deferimento dos pedidos. 

No caso, a Lei n.º 11.101/2005 dispõe, no art. 47 da Lei

11.101/2005, acerca do princípio da preservação da empresa, garantindo,

entre outros, o direito dos credores: 

Art. 47. 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  da

empresa,  sua  função  social  e  o  estímulo  à  atividade

econômica. 

Com  efeito,  diante  da  concordância  da  Administração

Judicial  e  do Ministério  Público, entendo não haver  óbice  ao pleito  de

cancelamento  da  AGC,  bem como  de  designação  de  data  limite  para

apresentação do novo plano de recuperação judicial,  acolhendo,  neste

aspecto, a sugestão da Administração Judicial, qual seja,   10/09/2019. 

Em  prosseguimento,  acolho  e  confirmo  as  datas  e
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horários  sugeridos  pela  Administração  Judicial,  para  realização  da

assembleia geral de credores, sendo que as partes deverão ser intimadas

das datas da assembleia por meio de nota de expediente, bem como por

publicação  em  edital:  03/10/2019  (1ª  Convocação)  e  16/10/2019  (2ª

Convocação),  no Hotel  Imigrantes,  RS 344,  KM 39,5,  Santa Rosa –  RS,

ambas às 15 horas.

Os  credores  poderão  obter  cópia  do  plano  de

recuperação  (a  ser  submetido  à  deliberação)  diretamente  no  cartório

judicial  da  1ª  Vara  Cível  de  Santa  Rosa,  ou  no site  do  Administrador

Judicial: www.recuperacaojudicial.net.br 

Publiquem-se editais de convocação, com antecedência

mínima  de  15  dias  (contendo  os  requisitos  do  artigo  36  da  Lei  nº

11.101/05),  no  órgão  oficial  e  em  jornais  de  grande  circulação  nas

localidades da sede e filiais (se existentes). 

Ressalto  que  a  cópia  do  aviso  de  convocação  da

assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais da

recuperanda (art. 36, parágrafo 1º). 

Portanto, ficam acolhidas as datas e horários propostos

pelo administrador judicial. 

A assembleia será presidida pelo administrador judicial,

que designará 1 (um) secretário dentre os credores presentes (LRF, art.

37). 

A assembleia instalar-se-á em 1ª (primeira) convocação

com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de

cada classe, computados pelo valor, e, em 2ª (segunda) convocação, com

qualquer número. 

Para  participar  da  assembleia,  cada  credor  deverá

assinar  a  lista  de  presença,  que  será  encerrada  no  momento  da

instalação. 

Os  credores  poderão ser  representados  na assembleia

geral  por  mandatário  ou  representante  legal,  desde  que  entregue  ao
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administrador  judicial,  até  24  (vinte  e  quatro)  horas  antes  da  data

prevista no aviso de convocação,  documento hábil  que comprove seus

poderes  ou  a  indicação  das  folhas  dos  autos  do processo  em que se

encontre o documento. 

Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus

associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou

decorrentes  de  acidente  de  trabalho,  que  não  comparecerem

pessoalmente, ou por procurador. 

Destaco  que  eventuais  credores  que  tenham  se

habilitado de forma retardatária (após o prazo do parágrafo 2º do art. 7º)

não terão  direito  a  voto  na assembleia  geral  de  credores,  segundo  o

disposto no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei nº 11.101/05. 

O crédito em moeda estrangeira deverá ser convertido

para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da

assembleia (LRF, art. 38, parágrafo único), sendo que, diante da omissão

legislativa, este juízo fixa como cotação oficial a ser adotada neste caso

aquela  que  for  divulgada  pelo  Banco  do  Brasil  S/A  na  véspera  da

assembleia. 

Intimem-se.

Por  fim,  entendo  que  os  pedidos  da  Administração

Judicial,  nos  itens  “d”  e  “f”  merecem  acolhimento,  para  fins  de

esclarecimentos acerca do funcionamento de outra empresa, em nome

dos filhos dos sócios da recuperanda (Rodrigo Ost e Gabriel Ost), a qual

apresenta identidade quanto à atividade econômica principal, bem como

sobre a cessão de créditos realizada em favor de Adriano Ost, advogado

que prestava serviços à recuperanda. 

Neste  aspecto,  determino a intimação  da recuperanda

para que, em 05 dias:

a)  apresente as declarações de imposto de renda, dos

três últimos anos, dos seus sócios e de Rodrigo Ost e Gabriel Ost (ou de
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quem o faz em seu lugar), bem como o balanço da empresa Ost & Ost

Ltda e suas respectivas DREs; 

b) comprove o ingresso de valores decorrentes da cessão

de crédito no montante de R$ 100.000,00 efetuada em favor de Adriano

Ost, observados os apontamentos do administrador e Ministério Público,

trazendo aos autos, inclusive, todos os documentos relativos ao crédito,

bem como o pacto de honorários entabulado com o antigo procurador. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Dil. Legais. 

Santa Rosa, 09/08/2019.

Eduardo Sávio Busanello,
Juiz de Direito.

www.tjrs.jus.br
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