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Vistos, etc.

 

Trata-se de  proposta porRECUPERAÇÃO JUDICIAL MATTOS
 pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificado eMALACARNE & CIA LTDA.,

representado nos autos. 

 

Segundo narrado na exordial, a empresa requerente iniciou sua atividade a partir
do ano de 2007. Assim, com o crescimento da região e das vendas, em meados do ano de 2012, a empresa
requerente recorreu a empréstimo bancário para comprar o imóvel onde se encontra o mercado, pelo fato
da economia estar plenamente saudável o referido empréstimo foi devidamente quitado.

 

Narra que, no ano de 2016 a empresa requerente recorreu a empréstimo bancário,
para realizar ampliação da padaria e do açougue, construiu duas câmaras frias, bem como a reforma visual
do ponto comercial.

 

Afirma que, por reflexo da retração econômica, duas grandes empresas, indústrias
de cerâmica, que funcionavam perto da região do mercado, fecharam as portas. Em decorrência disso, os
consumidores da empresa requerente perderam seus empregos e, por conseguinte houve uma queda
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brusca da circulação de receitas na região, começando assim o inicio do agravamento das condições
financeiras da empresa requerente.

 

A fim de reerguer a empresa requerente recorre ao meio do instituto da
Recuperação Judicial para realizar uma negociação coletiva com todos os credores.

 

Após expor suas razões jurídicas, formulou os seguintes pedidos: que sejam
suspensas todas as ações e execução ajuizadas em face da devedora, inclusive as execuções trabalhistas,
bem como a suspensão de todas as ações dos credores particulares do sócio das mesmas, bem como que
sejam suspensos todos os apontamentos existentes em nome da devedora e de seus sócios, pelo período de
180 dias, e o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes de iguais prestações mensais.

 

A inicial veio instruída com documentos.

 

É o que cumpre relatar.

Fundamento e decido.

 

1.  DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS

 

Verifica-se que, a parte requerente requer parcelamento das despesas judiciais em
06 (seis) parcelas mensais e consecutivas. 

 

Sendo assim, considerando a condição atual da empresa demandante que se
encontra com situação financeira delicada, tenho que essa circunstância, por si só, não gera a presunção
automática de impossibilidade momentânea de pagamento das custas pertinentes, até porque é viável na
espécie o parcelamento das despesas processuais, à luz do disposto no § 6º do art. 98 do CPC, o que, salvo
melhor juízo, não comprometerá a reestruturação do grupo econômico. 

 

Pois bem, dispõe o art. 456 da CNGC/MT, que a taxa, as custas e despesas
judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição, exceto nos casos em que restar comprovada a
impossibilidade momentânea, senão vejamos:  

 

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser
recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte
demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal
necessidade ou impossibilidade no momento exigível.”. 
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Sobre o assunto colaciono recente julgado que bem se amolda ao presente caso: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA
JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA NECESSIDADE. . POSSIBILIDADE. ART. PARCELAMENTO
98, §6º, DO NCPC. 1. É cabível o deferimento do benefício da gratuidade da
justiça à pessoa jurídica, desde que cabalmente comprovada a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais . Súmula 481 do STJ. 2. Hipótese em que a
parte agravante não demonstra a real necessidade de litigar sob o pálio da
gratuidade. O só fato de haver deferimento do processamento da recuperação
judicial não autoriza a concessão do benefício. 3. Parcelamento das custas .
Pedido alternativo que pode ser acolhido, considerando a crise financeira e o
alto valor das custas de distribuição. Inteligência do art. 98, §6º, do NCPC.

. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃOPrecedentes
MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70071873020, Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

 ).12/12/2016

 

Sendo assim,  o parcelamento da taxa e custas judiciárias inicial em AUTORIZO
 06 (seis) parcelas mensais.

 

2.  DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 

A apreciação do pedido de recuperação judicial tem funções administrativas e
judiciais bem delimitadas pelo art. 52 e seus incisos da Lei n.º 11.101/05, cabendo ao juiz, caso a
documentação esteja em conformidade com o art. 51 da mesma lei e havendo o preenchimento dos
requisitos do art. 48, deferir o processamento da recuperação judicial.

Tem-se que, inicialmente não se analisa se o requerente possui ou não condições
de viabilizar a superação da crise econômico financeira, posto que o plano de recuperação empresarial
somente será apresentado, para aprovação ou não, em fase posterior, conforme expressa o art. 53 da Lei
n.º 11.101/05.

 

Cumpre destacar o artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005:

 
“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 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial
com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

Num. 20532403 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SILVIA RENATA ANFFE SOUZA - 31/05/2019 16:48:11

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANVZXXZRW



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

 

Considerando que, a certidão simplificada emitida pela JUCEMAT registrada sob
Id. 20246795 indica funcionamento regular da empresa requerente há mais de dois anos e, tendo em vista
a declaração prestada no corpo da petição inicial (Id. 20246812), verifico o cumprimento dos requisitos
previstos nos incisos elencados no artigo supracitado.

 

Sendo assim, admito as alegações de que não tiveram, como administrador ou
sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei n.º 11.101/2005, devendo a
parte requerente estar ciente da pena prevista no artigo 171, do mesmo Diploma Legal.

 

No mais, da análise perfunctória dos autos, tem-se que os postulantes possuem as
condições exigidas pelos incisos IV, III, II, I, do art. 48, da Lei 11.101/2005, bem como a petição inicial
contempla os requisitos do art. 51, da mesma Lei, sendo plenamente possível o pedido de Recuperação
Judicial exposto nos autos.

 

3.  DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS

 

Denota-se que, os pedidos elencados na exordial possuem natureza estritamente
acautelatória:  suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras;  suspensão dosa) b)
protestos perante cartórios, SERASA, SPC, CCF, SPC entre outros órgãos de proteção ao crédito, e
suspensão e proibição de novas inclusões dos dados da demandante e seus sócios nas listas restritivas de
crédito; Para melhor didática os pedidos serão analisados individualmente.

 

3.1 Da Suspensão de Todas as Ações e Execuções Ajuizadas contra a Devedora;
 

 

A presente pretensão está em consonância com o previsto no art. 6.º, da Lei nº.
11.101/05, de modo que, uma vez deferido o processamento da Recuperação Judicial, fica suspenso o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções promovidas em desfavor do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares e do sócio solidário. Contudo, pelo período improrrogável de cento e
oitenta (180) dias, contados do deferimento do processamento.

 

Por corolário lógico, o mesmo raciocínio jurídico deve ser aplicado quanto às
dívidas que fazem parte da relação de débitos da empresa requerente e que eventualmente não estejam
sendo objeto de cobrança judicial, excetuando, aquelas previstas no § 3.º, do art. 49, da Lei n.º
11.101/2005, no entanto, fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de
capital essenciais a sua atividade empresarial, conforme expressamente disposto no artigo citado.

 

Num. 20532403 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: SILVIA RENATA ANFFE SOUZA - 31/05/2019 16:48:11

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANVZXXZRW



No mesmo caminho a jurisprudência prevê:

 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA
PARA BUSCA E APREENSÃO DO BEM DADO EM GARANTIA –

  IMPOSSIBILIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM
  INDISPENSÁVEL À SUA ATIVIDADE – RECURSO PROVIDO. Na hipótese

em que o bem é indispensável à atividade econômica da empresa, deve ser
aplicado a regra contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005

 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da
ação de busca e apreensão. (TJMT - AI 49365/2016, DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016,

 Publicado no DJE 28/11/2016).

 

Sendo assim, , observando-se, todavia, osa presente medida há de ser deferida
sobreditos limites legais.

 

Consigno que, no caso em tela a suspensão não abrange os sócios e coobrigados,
diante da ausência de amparo legal, pois a lei somente prevê tal benefício em favor da devedora e dos
credores particulares do sócio solidário, o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a sociedade
empresarial da empresa requerente é de responsabilidade limitada.

 

3.2 DaSuspensão e Proibição de Inclusão dos Dados da Demandante e Seus
Sócios nos Órgãos de Proteção ao Crédito;

 

Destaca-se que, a dificuldade da sociedade empresária em recuperação judicial na
obtenção de crédito na praça é uma situação inerente à sua crise financeira, o que não pode ser escondido
do conhecimento público para avaliações de risco do mercado econômico, o qual tem como uma de suas
principais ferramentas o serviço prestado pelas entidades administradoras de banco de dados e cadastros
de inadimplentes.

 

Logo, não se pode sacrificar os princípios da ordem econômica e financeira (art.
170 e seguintes da CF) em prol do interesse individual do empresário. O princípio da preservação da
empresa se sujeita à ponderação ao lado de outros que buscam realizar a função social da empresa, o
estímulo à atividade econômica e a publicidade de informações de interesse público, como o processo
judicial e o cadastro de inadimplentes.

 

Sendo assim, os protestos de títulos e apontamentos em cadastros de
inadimplentes pelos credores são legítimos e as referidas informações se revestem de natureza pública,
havendo interesse coletivo no sentido de que sejam mantidas, o que se justifica, ao menos, até que
alterada a relação de direito material entre as partes, só alcançável com a aprovação pelos credores e a
homologação pelo Juízo do Plano de Recuperação Judicial.
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Ademais, também não há risco à credibilidade da empresa requerente, porquanto a
sua reputação comercial já resta afetada pelo ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

 

Esse é o entendimento do TJMT e do STJ:

 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO
SINGULAR – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DAS
NEGATIVAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM
NOME DA EMPRESA E DE SEUS SÓCIOS – POSSIBILIDADE APENAS

 –DEPOIS DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Estando ausente a verossimilhança do direito invocado para amparar o
deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do
decisum que indeferiu a baixa do Protesto existente junto ao Tabelionato de
Protesto existente em nome da empresa Agravante e de seus sócios é medida que
se impõe, enquanto não homologado o plano de recuperação judicial e a

. (AI 53196/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DEnovação dos créditos
CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado
no DJE 14/11/2016).

 

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE
PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY
PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO,
MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS.

. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DOPOSSIBILIDADE
CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que
busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação
exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do
pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de
credores, com apresentação e habilitação dos créditos. [...] 5. Como o
deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito
material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser
mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de
dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos

. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54tabelionatos de protestos
da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.
(REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

 

Diante dos fundamentos delineados,  este pedido.INDEFIRO
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4.DO DISPOSITIVO

 

Por tais razões, com base no disposto no artigo 52, da Lei n.º 11.101/2005, acolho
a pretensão contida na petição inicial e, consequentemente, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA

   inscrita sob oRECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa MATTOS MALACARNE & CIA LTDA.,
CNPJ nº 08.832.973/0001-07  passando a determinar o que segue:,

 

 Nomeio como  da recuperanda a a)           ADMINISTRADORA JUDICIAL
Dra. Suzimaria Maria De Souza Artuzi, advogada, inscrita na OAB/MT sob o nº 14.231, com endereço
sito à Avenida Tancredo Neves n°1243, sala 01, bairro Castelândia, Primavera do Leste /MT, fone: (66)
3497-1960/99222-8944, e-mail: suziadv@terra.com.br que deverá ser intimada pessoalmente com cópia
da presente decisão, para dela tomar ciência e, em quarenta e oito (48) horas, dizer se aceita o encargo.
Em caso positivo deverá assinar, na sede deste Juízo, o respectivo termo de compromisso, se 
comprometendo a fielmente desempenhar a função e todas as responsabilidades a ela inerentes,
especialmente nos termos dos arts. 21, 22, 23 e 33 da Lei 11.101/05.

 
 Fixo desde já, a sua remuneração em 2% (dois por cento) do valor devidob)          

aos credores submetidos à Recuperação Judicial, atento aos limites previstos no art. 24, §5º, da Lei n.º
11.101/2005, que prevê “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do

”.trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes  

 

 Muito embora vem adotando, também na Recuperação Judicial, a prática dab.2)
reserva de um percentual da remuneração fixada ao Administrador Judicial, a ser liberada ao final do
processo, na hipótese em análise, considerando que mesmo aplicando-se valor superior ao previsto em lei,
não se obteve um valor de honorários expressivo, razão pela qual entendo necessária a liberação de 100%
sobre o total do valor fixado, sob pena da remuneração do Administrador Judicial não ser compatível com
os valores pagos para os profissionais que atuam na área, ressaltando-se ainda, que a importância ora
arbitrada, deverá ser paga em 24 (vinte quatro) parcelas mensais, levando-se em conta o prazo médio
previsto para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sem que a Administradora Judicial se exima

 Lei n.º 11.101/2005da prestação de contas e relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da , sob pena
de importar em desídia.

 
 b.3) Deve a administradora judicial informar ao juízo a situação da empresa,

apresentando relatório preliminar, em 10 (dez) dias, para os fins do artigo , inciso ,  (primeira parte)22 II a
e  da Lei n.º /2005.c 11.101

 
 b.4) Caso seja necessária a contratação de auxiliares (contador, advogados, etc),

deverá ser carreado aos autos o contrato, no prazo de 10 (dez) dias.
 

 b.5) Caberá a administrador judiciala fiscalizar a regularidade do processo e o
cumprimento dos prazos pela recuperanda.

 
 Em caso positivo deverá assinar, na sede deste Juízo, o respectivo termoc)            

de compromisso, se comprometendo a fielmente desempenhar a função e todas as responsabilidades a ela
inerentes, especialmente nos termos dos arts. 21, 22, 23 e 33 da Lei n.º 11.101/2005.
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 O pagamento da aludida remuneração deverá ser efetuado medianted)          
depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a ser informado por esta à empresa
recuperanda, devendo ser comunicado ao Juízo eventual descumprimento da obrigação. 

 

 Determino que, a empresa devedora apresente a Administradora Judiciale)            
as contas demonstrativas mensais (balancetes) enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de
destituição de seus administradores, bem como permita o amplo e irrestrito acesso da Administradora
Judicial às instalações da empresa e a toda e qualquer documentação que se fizer necessária em
decorrência deste procedimento.

 
 f)            A empresa requerente deverá apresentar em Juízo o Plano de

Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação desta decisão e
 , sob pena de convolação emna forma prevista dos artigos 53 e 54, ambos da Lei n.º 11.101/2005

falência.

 
 Determino a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresag)           

devedora, pelo prazo máximo de 180 (cento oitenta dias) úteis, na forma e nos termos das disposições do
art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, permanecendo os respectivos autos nos Juízos onde se processam,
ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005 e as relativas a créditos
previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma Lei, competindo a empresa recuperanda comunicarem a
suspensão aos Juízos competentes.

 

A ressalva acerca da continuidade da tramitação das ações acima elencadas,
entretanto, não autoriza a prática de atos de excussão de bens da recuperanda, sem o crivo deste Juízo.
Explico.

 

De acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, a competência para declaração
da essencialidade de bem da recuperanda, seja de sua esfera patrimonial, seja de bens de propriedade
alheia mas insertos na cadeia de produção da atividade, é do Juízo no qual se processa a recuperação
judicial. A título elucidativo, cito os seguintes julgados:

 
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DEFERIMENTO DERECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS
CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO RECUPERANDA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E
OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49,
§ 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES
ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA
RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DARECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n.
11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos
individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido
o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem
mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil
conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da
empresa.Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
CC 143.802/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDASEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 19/04/2016)
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AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃOJUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA COM RESERVADE DOMÍNIO. BENS DE CAPITAL
ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL E
TRANSITÓRIA SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃOJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Via de regra, o
credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de
domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º).2. No caso dos autos, porém, o Juízo da
Recuperação Judicial informa que o objeto da busca e apreensão em trâmite no
Juízo Comum "são bens essenciais às atividades da Recuperanda".3. Nos moldes
da jurisprudência da eg. Segunda Seção desta Corte, demonstrado que o objeto do
litígio envolve bens de capital essenciais à atividade empresarial, afasta-se a
exceção contida no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, prevalecendo a exceção da
exceção constante da parte final do mesmo dispositivo legal.4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RCD no CC 134.655/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 03/11/2015)
 

Todavia, mesmo com a determinação do  e a jurisprudênciastay period
consolidada do STJ sobre a competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a
essencialidade dos bens de propriedade ou posse da recuperanda, a realidade tem demonstrado a
existência de diversos atos de constrição patrimonial contra a devedora emanados de Juízos diversos, por
provocação de credores sujeitos ou não à recuperação judicial.

 

Essa situação, além de ocasionar um imenso número de conflitos de competência
desnecessários diante do entendimento já consolidado do STJ, compromete o fluxo de caixa e as
atividades operacionais da atividade em recuperação, em razão da paralisia que se impõe sobre o bem no
caso concreto, impedindo sua utilização justamente no momento de maior necessidade da recuperanda,
além de tumultuar o ambiente de negociação buscado pela Lei 11.101/2005, que se faz presente durante o
processamento da recuperação judicial.

 

A boa-fé objetiva nas relações de ordem privada, consistente na verificação de
eticidade da parte através de suas condutas, já presente em nosso ordenamento desde o advento da
Constituição Federal de 1988 e mais especificada com o Código Civil de 2002, ganhou reforço para sua
incidência no âmbito do processo civil, diante de sua previsão expressa no art. 5º ao lado da obrigação de
cooperação processual pelas partes, elencada no art. 6º, todos do CPC.

 

Assim, seja pela previsão contida no art. 49, caput e parágrafo 3º in fine, seja pela
obrigação  contida no art. 6º, caput, todos da Lei n.º 11.101/2005, qualquer ato de credor,ex vi legis
sujeito ou não à recuperação judicial, que busque pagamento fora dos termos da recuperação judicial ou
excussão de bens essenciais à atividade, respectivamente, através de medidas adotadas em Juízos diversos
que não o recuperacional, estará violando determinação legal e judicial, em absoluta contrariedade aos
postulados da boa-fé e da cooperação processual, de modo a configurar ato atentatório à dignidade da
justiça, conforme previsão do inciso IV do art. 77 do CPC. 
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Diante do exposto, nos termos do parágrafo 1º do art. 77 do CPC, ficam todos os
credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, advertidos da necessidade de abstenção da busca de atos
de constrição de bens contra a recuperanda, em Juízos diversos, sob pena de aplicação da sanção contida
no parágrafo 2º do aludido artigo de lei, consistente em imposição de multa de até 20% do valor da causa,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis nas esferas processual, civil e criminal.

 
 Determino a comunicação, com cópia desta decisão, quanto aoh)          

deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial  da empresa MATTOS MALACARNE
 às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a devedora tiver& CIA LTDA.,

estabelecimento, assim como a comunicação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Justiça Federal);
do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Justiça do Trabalho).

 
 De igual modo seja expedido ofício à Junta Comercial deste Estado,i)             

para que acresça, após o nome empresarial da recuperanda, a denominação: “EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL”.

 
 Determino o envio de Malote Digital, com cópia da presente decisão,j)              

para todos os Cartórios de Varas Cíveis da Justiça Estadual de Mato Grosso, comunicando igualmente o
deferimento do processamento da Recuperação Judicial da empresa MATTOS MALACARNE & CIA
LTDA. 

 
 Publique-se o edital de que trata o § 1º do art. 52 da Lei de Recuperaçãok)          

e Falência, devendo arecuperanda apresentarem a relação nominal dos credores em que se discrimine o
valor atualizado e a classificação de cada crédito, em quarenta e oito (48) horas, arcando com as despesas
de publicações, inclusive em jornal de grande circulação.

 
 Publicado o edital supracitado, os credores terão o prazo de 15 (quinze)l)             

dias para apresentarem as suas habilitações ao Administrador Judicial ou as suas divergências quanto aos
créditos relacionados, competindo-lhes a exata observância da forma disposta no art. 7º, §1º, da Lei n.º
11.101/2005.

 
 Após verificação dos créditos deverá o administrador judicial, publicarm)        

edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo
supramencionado, observando os termos do artigo 7º,§§1º e 2º da Lei n.º 11.101/2005.

 
 A devedora ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar aon)          

juiz impugnação e/ou habilitações retardatárias contra a relação de credores, no prazo de 10 (dez) dias
(artigo 8º da Lei n.º 11.101/2005), a qual tramitará em apartado e não deverão ser juntados nos autos

 (art. 8º, parágrafo único).principais

 
 Os credores terão o prazo de 30 (trinta) dias para manifestarem a suao)           

objeção ao Plano de Recuperação Judicial da devedora, contados da publicação da relação de credores na
exata forma do disposto no art. 55 da Lei n.º 11.101/2005.

 
 Em atenção ao inciso II, do art. 52, da Lei n.º 11.101/2005, dispenso dap)           

apresentação de certidões negativas de débito fiscal para que as devedoras exerçam suas atividades,
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ressalvada a exceção prevista no referido dispositivo, devendo ser acrescido, em todos os atos, contratos e
documentos firmados pela requerente, após o respectivo nome empresarial, a expressão “EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, consoante prevê o art. 69 da Lei n.º 11.101/2005.

 

 A demandante, desde a data de distribuição da presente recuperaçãoq)          
judicial, não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade
reconhecida por este Juízo, depois de ouvido o Comitê de Credores, com exceção daqueles previamente
relacionados no Plano de Recuperação Judicial, consoante dispõe o art. 66 da Lei n.º 11.101/2005.

 
 Fica vedada a venda ou retirada do estabelecimento da devedora dosr)            

bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o prazo a que se refere o art. 4º, do art. 6º da Lei
n.º 11.101/2005, conforme art. 49, § 3º do mesmo Diploma Legal.

 

 Fica advertida a administradora judicial que o descumprimento dos seuss)            
ônus processuais e determinações judiciais poderão acarretar, conforme o caso, sua substituição ou
destituição.

 

 No mais, conforme fundamentado no ‘item 1’ da presente decisão, t)             
 devida em 6 (seis) parcelas mensais, vencendo a primeiraDEFIRO o parcelamento da taxa judiciária

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação desta decisão.

 

Ressalte-se que, as prestações vencerão sempre nos mesmos dias (ou no primeiro
dia útil seguinte) dos meses subsequentes posteriores à data do primeiro depósito (pagamento da primeira
parcela da taxa judiciária).

 

O não pagamento na data prevista implicará o vencimento antecipado das
prestações restantes, devendo esta secretaria intimar o requerente para recolher o saldo integral da taxa
judiciária, de uma única vez, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito.

 

Deve a secretaria atentar-se para os termos da presente decisão, conferindo e
certificando o recolhimento das parcelas.

 

 Em relação à forma de contagem dos prazos ,informo que será observadou)          
o teor da decisão proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp1699528, segundo o qual todos os
prazos estabelecidos pela Lei nº.11.101/05 devem ser contados em dias corridos, não se aplicando ao
microssistema da insolvência empresarial as disposições relativas a esse tema no Código de Processo
Civil de 2015. Nesse sentido, todos os prazos da Lei n.º 11.101/2005, inclusive os recursais, por se tratar
de microssistema próprio e da legislação de insolvência possuir natureza bifronte, serão contados em dias
corridos, assim como os prazos de apresentação do plano e de proteção do .stay period
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Por fim,  que cabe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão eADVIRTO
multa, a quem sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de recuperação
judicial, com o fim de induzir a erro o Juízo, o Ministério Público, os credores, a assembleia geral de
credores, o Comitê ou o administrador judicial (artigo 171, da Lei n.º 11.101/2005).

 

Intimem-se, inclusive o Ministério Público.

 

Várzea Grande/MT, 31 de maio de 2019.

                                   (Assinado digitalmente) 

            SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

                                             Juíza de Direito
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