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Rua Buenos Aires, 919 - Bairro: Centro - CEP: 98780735 - Fone: (55) 3512-5837 - Email:
frsantrosa1vciv@tjrs.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5004726-51.2021.8.21.0028/RS

AUTOR: JOSE DINON & CIA LTDA

DESPACHO/DECISÃO

Vistos etc.

JOSÉ DINON & CIA LTDA (DINON CEREAIS) ajuizou pedido
de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento nos artigos 47 e seguintes da
Lei n.º 11.101/2005. Sustentou que o setor do agronegócio, nas últimas safras, vem
apresentando uma significativa mudança no equilíbrio entre os agentes econômicos,
fato provocado pelas elevações nos preços de commodities resultantes tanto da
maior demanda desses produtos por parte de grandes nações consumidoras, o que
reduz a disponibilidade interna de grãos, quanto da desvalorização da moeda
nacional frente as principais moedas internacionais. Argumentou que os problemas
de conjuntura enfrentados pelo setor apresentaram exacerbação após o pedido de
recuperação extrajudicial, referindo como principais causas da crise de liquidez: a)
elevação dos preços das commodities e aumento do volume de fixação de grãos; b)
taxa de câmbio desfavorável; c) baixos níveis de estoque de grãos; d) custo
financeiro e restrições a novas linhas de crédito; e) descumprimento de contratos por
parte dos clientes produtores rurais; f) inadimplência junto a tradings, e, g) redução
das vendas de insumos agrícolas. Pediu, em razão disso, o deferimento do
processamento da recuperação judicial com todos os efeitos decorrentes da Lei
11.101/2005. Acostou documentos.

Foi efetivado o recolhimento das custas judiciais.

Intimada para emendar à inicial acostando aos autos os documentos
faltantes, o que fez.     

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

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

5004726-51.2021.8.21.0028 10010718407 .V8

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa



06/09/2021 :: 10010718407 - eproc - ::

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1fca0e22d7a567eb67261766… 2/12

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.

Dito isso, passo à análise dos requisitos exigidos para deferimento do
processamento da recuperação judicial.

REQUISITOS DA LEI 11.101/2005.

Dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, o art. 48 da Lei 11.101/20005 dispõe acerca da
legitimidade para o pedido de recuperação, dispondo:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no
momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e
que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença
transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de
recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de
recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste
Capítulo; 

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio
controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.”.

Do exame dos documentos que instruem o pedido de recuperação,
verifico que a parte requerente é legítima para pleitear o benefício de recuperação
judicial, pois é uma sociedade empresária – sujeita à falência -, exercendo suas
atividades há mais de 02 (dois) anos. Outrossim, não há qualquer indício de falência
pretérita ou de anterior concessão do benefício ora postulado.

Restam, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 48 da LRF.

Dos requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

A Lei 11.101/2005 prevê em seu artigo 51 alguns documentos que são
indispensáveis à propositura da recuperação judicial. Passo, então, a analisar os
requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, uma vez que constam nos
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autos:

* Exposição das causas concretas da situação patrimonial do
devedor e das razões da crise econômico-financeira: A requerente expôs a
situação patrimonial da empresa, conforme Evento 1, INIC1, Páginas 3-5, expondo
as causas da sua situação patrimonial e as razões da crise econômico financeira.

* Demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios
sociais:

* a) balanço patrimonial: Ano 2018 - Evento 1, ANEXO5, Páginas
1-5. Ano 2019 - Evento 1, ANEXO5, Páginas 9-13, Ano 2020 - Evento 1, ANEXO
5, Página 17-22.

* b) demonstração de resultados acumulados: Ano 2018 - Evento 1,
ANEXO5, Páginas 6-8; Ano 2019 - Evento 1, ANEXO5, Páginas 14-16; Ano 2020
– Evento 1, Anexo 5, Páginas 23-25.

* c) demonstração do resultado desde o último exercício social:
Ano 2020 – Evento 1, ANEXO 5, Página 34-36. Página 43-45.

* d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção: Ano
2020 – Evento 1. ANEXO 5, Página 46.

* e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de
direito:

* Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à
recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a
indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, o valor
atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos
vencimentos: Evento 1, anexo 6, Página 1- 26 e Evento 7, ANEXO2, Página 1-21.

* Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas
funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o
correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes
de pagamento: Evento 1, anexo 7, Páginas 1-2 e 4-42.

* Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de
Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais
administradores: Evento 1, Anexo 8, Páginas 1-16.
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* Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos
administradores do devedor: José Álvaro Dinon - Evento 1, Anexo 9, Pág. 1-20 e
Carlos Alberto Dinon – Evento 1, Anexo 9, Pág. 21-38.

* Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas
eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos
de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições
financeiras: Evento 1, Anexo 10, Página 1-11.

* Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do
domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial: Evento 1, Anexo 11,
Página 1-6.

* Relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e
procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza
trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados: Evento 1,
Anexo 12, Páginas 1-3, Evento 1, Anexo 13, Página 22-23. Evento 1, Anexo 15,
Página 1-20.

* O relatório detalhado do passivo fiscal: Evento 1, Anexo 13,
Página 1-20.

* A relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante,
incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos
negócios jurídicos celebrados com os credores: Evento 1, Anexo 14, Página 1 e
Evento 7, ANEXO3, Página 1-3.

Em virtude do acima exposto, concluo que a requerente cumpriu todos
os requisitos exigidos pelo artigo 51 da Lei 11.101/2005.

Das certidões negativas de débitos tributários.

O artigo 191-A do CTN dispõe que a parte que postula a recuperação
judicial deve apresentar em juízo as certidões negativas de débito tributário.

No entanto, entendo que tais certidões são dispensáveis para a
instrução do pedido de recuperação judicial.

Ora, como é sabido, quando a empresa passa por dificuldades
financeiras, certamente não está em dia com as obrigações fiscais. Portanto, o fato
de a empresa requerente possuir ou não certidões positivas de débitos tributários em
nada implica no deferimento do requerimento de recuperação judicial.
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Ademais, o artigo 52, inciso II, da Lei nº 11.101/05, autoriza a
dispensa da apresentação das CND's para que o devedor exerça suas atividades,
exceto para contratar com o Poder Público.

Nesse sentido, as decisões do STJ vêm flexibilizando a aplicação do
artigo 191-A do CTN com o escopo de prestigiar o “princípio” da função social da
empresa e possibilitar que a devedora se recupere, conforme ementas que abaixo
colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões
negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a
concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a
incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e
o princípio que objetiva sua preservação. Precedente.2. Agravo interno
desprovido.(AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS. APRESENTAÇÃO DISPENSÁVEL.1. A Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça aplicou exegese teleológica à nova Lei de
Falências, objetivando dar operacionalidade à Recuperação Judicial. Assim,
entendeu ser desnecessária a comprovação de regularidade tributária, nos
termos do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da
inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e
previdenciária de empresas em recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/8/2013).2. Sem negar prima
facie a participação de empresa em processo de licitação pela exigência de
apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND), aplica-se a vontade expressa
pelo legislador da Lei de Recuperação Judicial, viabilizando, de forma efetiva, à
sociedade empresária a superação da crise econômico-financeira. Precedentes:
AgRg no AREsp 709.719/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
12/2/2016; REsp 1.173.735/RN, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
9/5/2014; AgRg na MC 23.499/RS, Rel.Ministro Humberto Martins, Rel. p/
Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2014.3.
Agravo não provido.(AgInt no REsp 1841307/AM, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).
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Dessa forma, não há qualquer obstáculo à concessão do processamento
da recuperação judicial em favor da empresa requerente no tocante à apresentação
de certidões negativas de débitos tributários.

Assim, considerando estarem substancialmente preenchidos os
requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/05,  defiro o processamento da
recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05.

 

DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO

Atendidas as exigências legais mencionadas anteriormente, é direito
subjetivo da parte requerente o processamento da recuperação, a qual poderá ou não
ser concedida, depois da fase deliberativa, na qual os documentos apresentados,
incluindo as demonstrações contábeis, serão analisadas, consoante dispõe o artigo
52 da Lei 11.101/2005, a saber:

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta
Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...)”

No mesmo sentido, Fábio Ulhoa Coelho, na obra Comentários à Nova
Lei de Falências e de Recuperação Judicial, 2ª Ed., p. 154 e 155, dispõe:

“(...) O despacho de processamento não se confunde também com a
decisão de recuperação judicial. O pedido de tramitação é acolhido no despacho
de processamento, em vista apenas de dois fatores – a legitimidade ativa da parte
requerente e a instrução nos termos da lei. Ainda não se está definindo, porém, que a
empresa do devedor é viável e, portanto, ele tem direito ao benefício. Só a
tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, fornecerá os elementos para a
concessão da recuperação judicial. (...)”.

Portanto, é a Assembleia Geral de Credores que decidirá quanto à
aprovação do plano ou rejeição deste com eventual decretação de quebra, de sorte
que nesta fase processual deve se ater tão somente à crise informada pela empresa e
aos requisitos legais.

Passo, então, à análise dos pedidos de tutela de urgência pleiteados.

TUTELA DE URGÊNCIA

Conforme verifico junto ao Evento 1, INIC1, Páginas 18-20, a
requerente pleiteou diversos pedidos de tutela de urgência (vedação de atos
constritivos e liberação de penhoras eventualmente efetivadas; manutenção de
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valores que transitam em contas bancárias; vedação a constrições/bloqueios do
faturamento - valores de arrendamento; manutenção na posse de bens essenciais;
manutenção de bens móveis - equipamentos, máquinas e veículos de carga;
impedimento de ordens de arresto, sequestro e busca e apreensão de grãos,
fertilizantes e defensivos agrícola), os quais passo a apreciar de forma conjunta,
tendo em vista a semelhança entre os fundamentos jurídicos.

A tutela de urgência será concedida quando, de forma suficiente,
verifiquem-se elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, ainda, do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).

Com efeito, a Lei nº 11.101, de forma clara, no artigo 49, §3º, parte
final, desautoriza qualquer venda ou retirada de bens de capital essenciais à
atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, mesmo do credor não
sujeito aos efeitos da dita Lei.

Com feito, tal disposição normativa, coaduna-se com os “princípios”
da recuperação judicial, indicados no artigo 47, do mesmo diploma legal:

“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.”.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O prazo de suspensão das ações
e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a
manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda"
(AgInt no AREsp 1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 26/03/2020). 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 a sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei
11.101/05)" (REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
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TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017). 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AREsp 1732379/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).

Insta salientar, que a pretensão de suspensão dos arrestos/ bloqueios de
valores, bem como a manutenção das devedoras na posse dos bens essenciais à
atividade empresarial encontra amparo na suspensão das ações movidas em face do
devedor (art. 6º caput da LRF), no princípio da função social da empresa (art. 47 da
LRF) no art. 49, § 3º da LRF (manutenção dos bens essenciais).

Assim, diante da atual situação econômica em que atravessa nosso país
durante a pandemia, e considerando a crise enfrentada pela autora, é dever do
juízo primar pela preservação da empresa, do emprego dos colaboradores, evitando
os negativos reflexos sociais e econômicos que o encerramento das atividades
poderiam causar.

Dessa maneira, tendo em vista a necessidade de a empresa fazer uso
dos bens, pois indispensáveis para que seja dada continuidade na atividade
empresarial, torna-se imperativo que, durante o prazo da recuperação (180 dias),
fique suspensa qualquer determinação de constrição e/ou retirada dos bens, móveis,
imóveis, inclusive, dos alienados fiduciariamente.

Por fim, no que pertine ao pedido de segredo de justiça dos
documentos contábeis, rol de credores, de funcionários (Anexo 5, 6, 7, 9 e 10),
não merece acolhimento.

Com efeito, em que pese a entrada em vigor da Lei da LGPD (Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais - lei 13.709/19), nenhuma orientação fora
emanada pelo legislador no que concerne ao delineamento da proteção de dados
pessoais em procedimentos de recuperação judicial ou falência.

Ademais, cediço que em processos de recuperação judicial e falência, a 
necessidade de publicidade dos atos processuais aufere maior relevância, uma vez
que envolvem múltiplas partes, diga-se, credores, que necessitam de amplo acesso
aos documentos que envolvam a reestruturação (na recuperação judicial) ou a
liquidação (na falência).

Portanto, não merece acolhimento o pedido.

ISSO POSTO, DEFIRO O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, diante do preenchimento dos requisitos legais, com
base no art. 52 da Lei n. 11.101/2005:
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a) NOMEIO como Administradora Judicial a empresa ANDREATTA
E GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA., CNPJ 22.123.564/0001-
54, endereço na Rua XV de Novembro, n.° 2222, centro, Santo Ângelo – RS,
representados pelos sócios Genil Andreatta – OAB/RS 48.432 e Luciano José
Giongo – OAB/RS 35.388.

Fixo honorários da administradora em 24 prestações de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), e, ao final dos 24 meses, pagamento do valor de mais R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalizando R$ 630.000,00 (seiscentos e
trinta mil reais). 

Intime-se a Administradora pessoalmente para, em 48 horas,
manifestar concordância com dita nomeação, assinando o termo de compromisso, na
forma do art. 33 da Lei n. 11.101/2005;

b) DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas
para que o devedor exerça as suas atividades, exceto para contratação com o Poder
Público ou para recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios,
observando o disposto no art. 69 da citada legislação (em todos os atos, contratos e
documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial
deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão “em Recuperação
Judicial”);

c) SUSPENDO todas as ações e execuções que tramitam contra a
requerente (art. 6º, LRF), permanecendo os respectivos autos no juízo onde se
processam1, e, observadas as exceções de que tratam os §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e
aquelas mencionadas pelo art. 49, §§ 3º e 4º, todos da LRF, cabendo à devedora
proceder na comunicação da suspensão aos respectivos juízos;

d) DETERMINO a suspensão do curso dos prazos de prescrição das
ações e execuções em face do devedor pelo prazo de cento e oitenta (180) dias,
conforme o art. 6º, § 4º da Lei de Recuperação e Falência;

e) DETERMINO que a requerente informe a este juízo as ações novas
que forem ajuizadas em seu desfavor, tão logo recebam a citação (art. 6º, § 6º);

f) DETERMINO a apresentação mensal, em incidente separado,
enquanto se processar a recuperação, as contas demonstrativas de receitas e despesas
(balancetes), sob pena de destituição de seus administradores, nos termos do art. 52,
IV, da Lei nº 11.101/05;

g) EXPEÇA-SE o edital na forma do art. 52, § 1º, da Lei nº
11.101/2005. O Sr. Escrivão fica autorizado a solicitar à recuperanda, por meio da
via eletrônica, a relação dos credores, em arquivo de texto, para a elaboração do
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edital;

h) DETERMINO a intimação eletrônica do representante do
Ministério Público, da Fazenda Pública Federal e das Fazendas Públicas Estaduais e
Municipais onde a requerente tenha sede e/ou filiais, para que tenham ciência do
presente feito e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos
demais interessados;

i) OFICIE-SE à Junta Comercial para que seja adotada a providência
mencionada no art. 69, parágrafo único, da LRF;

j) DETERMINO a intimação da devedora para que apresente o plano
de recuperação, no prazo improrrogável de 60 (dias) da publicação desta decisão,
observando o que dispõem os arts. 53 e 54 da Lei 11.101/05, sob pena de decretação
da falência nos termos do art. 73, II, do mesmo diploma legal;

k) Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem as
suas habilitações, diretamente ao administrador judicial ou as suas divergências
quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º da LRF, a contar da
publicação do edital previsto no art. 52 § 1º;

l) Os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para apresentarem as
suas objeções ao plano de recuperação das requerentes, a partir da publicação do
edital a que alude o art. 7º, § 2º, da LRF, ou de acordo com o disposto no art. 55,
parágrafo único, do mesmo diploma legal;

m) DETERMINO que a serventia cartorária, com urgência, realize as
diligências necessárias, oficiando à CGJ-TJ/RS, de forma a possibilitar que todas as
Comarcas do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a Justiça Federal e a Justiça
do Trabalho (locais)  tomem ciência do inteiro teor da presente decisão;

n) DEFIRO parcialmente os pedidos de tutela de urgência formulados,
a fim de:

a) Determinar a abstenção de atos constritivos contra a requerente e
suspensão de ações e futuros arrestos/bloqueios de valores, de faturamento e/ou
valores de arrendamento, devendo, os valores eventualmente bloqueados (que
estejam depositados em conta judicial) e ainda não repassados ao credor permanecer
depositados/bloqueados até futura deliberação, mantendo a recuperanda na posse de
eventuais valores que transitam nas contas bancárias. Expeça-se ofício, via
eletrônica, aos juízos da 7ª, 14ª, 27ª e 40ª Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo – SP (processos números 1050105-23.2021.8.26.0100,
1051502-20.2021.8.26.0100, 1082388-02.2021.8.26.0100 e 1078767-
94.2021.8.26.0100);
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b) Deferir em favor da empresa requerente a manutenção na posse de
todos os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial, enquanto perdurar a
recuperação judicial, dentre eles: bens móveis (veículos, máquinas, móveis e
equipamentos), e bens imóveis, inclusive os bens alienados fiduciariamente, pelo
prazo de 180 dias;

c) Deferir a suspensão e dos procedimentos de arresto, sequestro e
busca e apreensão de grãos, fertilizantes e defensivos agrícolas, enquanto perdurar a
recuperação judicial;

d) Determinar que as instituições financeiras se abstenham de realizar
débitos, abatimentos e/ou compensações nas contas-correntes, e/ou contas poupança,
e/ou operações de crédito, e/ou investimentos, e/ou aplicações financeiras e/ou
limites de crédito de titularidade da requerente, referentes aos contratos celebrados
anteriormente ao ajuizamento da presente recuperação judicial.

A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, SERVIRÁ COMO
OFÍCIO, CABENDO À REQUERENTE PROTOCOLO.

Anoto a observância, em analogia, à recente decisão do STJ no Resp.
1.699.528 (“Todos os prazos previstos na Lei n.° 11.101/2005 e no plano de
recuperação judicial devem ser contados em dias corridos, contando-se em dias
úteis apenas os previstos no próprio CPC, caso, em particular, dos recursos”).

Intimem-se.

Diligências legais.

 

1. Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta
Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...)

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o
devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no
juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o

desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta
Lei;
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