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Ofício Circular n° "°* 6 /2013-SEC

Goiânia,^/ de Àft>* &° de 2013.

Processo n° 4635175/2013

4696361/2013

Aos Magistrados Direiores de Foro

Assunto: Cientijicação acerca da convolação em falência dos pedidos de recuperação

judicial da Organização Goiana de Ginecologia e Obstetrícia Ltda - OGGO e da Rede de

Supermercado Favoritto

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio e de seus pares,

cópias do Despacho Ofício n° 4955/2013 e das peças de fs. 6/15 (autos do processo n°

4635175); e de fs.8/21 ( dos autos n° 4696361/2013), extraídas do processo supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional. acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

olcirl036/Tcl

Atenciosamente,

DESa. NELMA BRANCO BEJ^LEIRA PERILO
Corregedora-yeral da Justiça

Rua 10. n° 150, 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5>liqo.ius.br
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geral da justiça
do estado cie goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

Processo n°

Nome

Assunto

4635175/2013-Goiânia

JD da Terceira Vara Cível da Comarca de Goiânia

Faz Comunicação

4696361/2013 - Planaltina

JD da Comarca de Planaltina

Faz Solicitação

DESPACHO/OFÍCIO N° ^\j5,5 /2013

Acolho o Parecer n° 620/2013 (fs. 22/24), no qual o 3o Juiz

Auxiliar desta Corregedoria, Dr. Sival Guerra Pires, encampa a Informação n° 586/2013 da

Assessoria de Orientação e Correição (fs. 18/19), no sentido de que não há óbice legal à
maior publicidade das sentenças que convalidaram recuperação judicial em falência.

Expeça-se, pois, oficio circular a todos os magistrados do

Estado de Goiás, dando-lhes ciência acerca da convolação em falência dos pedidos de
recuperação judicial da Organização Goiana de Ginecologia e Obstetrícia Ltda - OGGO

e da Rede de Supermercado Favoritto. Anexem à comunicação coletiva cópias deste ato,
do parecer de fs. 22/24, das peças de fs. 6/15; e de fs. 8/21 dos autos n° 4696361/2013.

Cientifiquem-se acerca deste ato os solicitantes, Dr. Romério

do Carmo Cordeiro, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Goiânia, e Dr.Thiago
Cruvinel Santos, Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Planaltina, em resposta,
respectivamente, aos Ofícios n° 844/2013 e 425/2013.

Após, remetam-se os autos à Comissão de Legislação e
Controle de Atos Normativos desta Corregedoria-Geral, para estudos pertinentes.

Reprodução deste documento serve como ofício.

À secretaria executiva. /

Goiânia, QH de dezembrc/de 2013.

Desembargadora NEl^W/V(ÍO FERREIRA PERILO
MLSS Corregedora-feeral da Justiça

Rua 10, rrM50. 11» andar. St. Oeste. Goiàn.a - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (R?) 3216-wT
E-ma.1: corregsec@.jgo ,us br /Malote Digital Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás <Secretaria Executfva - CGJGO •>
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PROCESSO: 4635175 e 4696361

NOME: JD da Terceira Vara Cível da Comarca de Goiânia

ASSUNTO: Faz Comunicação

COMARCA: Goiânia

PARECER N°: 620/2013 - 3°JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

Trata-se de comunicação encaminhada a esta

Corregedoria Geral da Justiça, pelo Juiz de Direito titular da 3a Vara Cível

desta Capital, Dr. Romério do Carmo Cordeiro, noticiando a prolação de

sentença que convolou em falência o pedido de recuperação judicial da

Organização Goiana de Ginecologia e Obstetrícia Ltda - OGGO.

visando a cientificação dos demais magistrados do Estado de Goiás.

Instada a se manifestar, a Assessoria de Orientação e

Correição prestou informes (fls. 18/19).

Nos autos em apenso (n° 4696361), o Juiz de Direito

titular da 2a Vara Cível, das Fazendas Públicas, de Registros Públicos e

Ambiental de Planaltina-GO, Dr. Thiago Cruvinel Santos, informa a

decretação de falência do grupo econômico denominado Rede de

Supermercado Favorito, para a mesma providência acima requerida,

conforme disposto na sentença (fls. 07/21).

É o relatório.

kfl Rua 19.150, llc Anoar. St.Oeste, Goiânia - GO - CEP74120-020--;'
Fax (62)216-2677 •conegiieci.iMjgo.ius.jX
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Processo n° 4635175

De plano é de se registrar que o art. 99, da Lei n°

11.101/051, que regulamenta a recuperação judicial, extrajudicial e a

falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece diversas

providências a serem determinadas pelo magistrado no ato da prolação da

sentença declaratória de falência, cabendo salientar que referido rol não é

taxativo.

No caso, não há previsão legal para que esta

^ Corregedoria comunique a todos os magistrados do estado de Goiás

acerca do inteiro teor das sentenças proferidas, tendo em vista ser órgão

de orientação, vigilância e fiscalização dos serviços forenses (art. 1o,

RICGJ).

Entretanto, não verificado qualquer óbice relacionado à

providência solicitada, tenho como pertinente o deferimento do pleito

inaugural, a fim de dar maior amplitude à publicidade do inteiro teor das
1Art. 99.A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:
I- conteráa síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores;
II - fixará o termo legal da falência, sem poder retrotral-lo por maisde 90 (noventa) dias contadosdo pedido de falência,
do pedido de recuperação judicial ou do 19(primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se. paraesta finalidade,
os protestos que tenham sido cancelados;
III - ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. relação nominal dos credores, indicando
endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena

fp& de desobediência;
IV- explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observadoo disposto no § 19do art. 7- desta Lei;
V - ordenará a suspensão de todasas ações ou execuçõescontra o falido, ressalvadas as hipóteses previstasnos §§ 1- e
22 do art. 6Qdesta Lei;
VI - proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à
autorizaçãojudicial e do Comitê, se houver, ressalvados os bens cujavenda faça partedas atividades normais do devedor
se autorizada a continuação provisória nos termos do incisoXI do caput deste artigo;
VII - determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a
prisão preventivado falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em provas da prática de crime
definido nesta Lei;
VIII - ordenará ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que
conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitaçâo de que trata o art. 102 desta Lei;
IX - nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 desta Lei
sem prejuízo do disposto na alínea a do inciso II do caput do art. 35 desta Lei;
X - determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a
existência de bens e direitos do falido;
XI - pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da
lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no art. 109 desta Lei;
XII - determinará, quando entender conveniente, a convocação da assemblóia-geral de credores para a constituição de
Comitê de Credores, podendoainda autorizar a manutenção do Comitê eventualmente em funcionamento na recuperação
judicial quando da decretação da falência;
XIII - ordenará a intimaçáo do Ministério Público e a comunicação porcarta às Fazendas Públicas Federal e de todos os
Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimentodafaléncia.
Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação deedital contendo a Integra da decisão que^deCretaafálência e^aTélação
de credores. ^r^~

?• ---
k- Rua10.150,11° Andar. St.Oesie, Goiânia - GO - CEP 7.1120^:

Fax (62)2.16-2677 - coríegsecíi'!|{]Q.|us
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sentenças antes referidas.

Desta feita, OPINO pela expedição de ofício circular a

todos os magistrados do Estado de Goiás, com o encaminhamento dos

documentos pertinentes (fls. 04/15 e 07/21, autos n° 4696361), a fim de

que sejam cientificados sobre a convolação em falência dos pedidos de

recuperação judicial da Organização Goiana de Ginecologia e Obstetrícia

Ltda - OGGO e Rede de Supermercado Favorito.

Também SUGIRO a remessa dos autos à Comissão de

Legislação e Controle de Atos Normativos desta Corregedoria para estudos

pertinentes acerca de condutas futuras a serem adotadas por este órgão.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne
Des.a Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia^u de novembrojje.2013.

uerfa Pires

Auxiliar - CGJ

Rua10 150. IP Andar. Si.Oesie, Goiânia - GO - CEP 74120-020 Telefone (62) 3216-2(i3/
Fax (62)216-267/ •corregsfccíistjgo.jus.&r
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JUIZ 2 - 8.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA
Autos: 201003976101

Natureza: Recuperação Judicial

Autora: OGGO - ORGANIZAÇÃO
OBSTETRÍCIA LTDA.

GOIANA DE GINECOLOGIA E

Administrador Judicial: Dr. SÉRGIO REIS CRISPIM (OAB/GO 13 520)
MENEZES CRISPIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

^ Trata-se de Recuperação Judicial proposta por
OGGO - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE GINECOLOGIA EOBSTETRÍCIA LTDA
manejada nos termos da Lei 11.101/2005, deferida conforme decisão de
fls. 549/552.

Nomeado Administrador Judicial, que assinou
termo de compromisso às fls. 566.

Cumpridas as formalidades legais, foi apresentado
o Plano de Recuperação às fls. 747 e seguintes, o qual sofreu objeções,
razão pela qual restou convocada a Assembléia dos Credores, a qual
deliberou pela aprovação do Plano, conforme Ata de fls. 1142/1146.

Manifestou-se o Ministério Público às fls.
1464/1468, pela homologação do plano.

O plano foi homologado, nos termos da decisão de
fls. 1493/1495.

Após diversas insurgências do credor/locador do
imóvel sede da Recuperanda, manifestou-se o Ministério Público, às fls
2242/2251, em resumo, no sentido de que o Administrador'judicial
apresente a comprovação contábil das despesas descontadas do valor do
aluguel, a comunicação prévia do locador, quanto a eventuais reformas e
obtenção da respectiva anuência, a fixação do dia 05/3 1/2010 para
quitação do aluguel, o pagamento da multa contratual e dos encargos
lega.s sobre os aluguéis pagos com atraso, após o deferimento da
recuperação, seja o pagamento do IPTU integrado à remuneração
locador. v



O credor - por locação - IBERÊ?
COSTA manifestou-se as fls. 2984/2987 alegando, errT-*totóe a
necessidade de regularização das diferenças dos aluguéis pagos pela
Recuperanda, da existência de documentos ideologicamente falsos para
utilização como descontos nos aluguéis, a abertura e conclusão de um
inquérito policial para apurar fraudes relacionadas ao presente feito
Postulou pelo chamamento do feito à ordem.

fie KQ,nco, • r Manifestou-se, ainda, o Administrador Judicial às
fls. 3594/3596 informando a realização de saques em conta corrente da
Recuperanda, realizados pela procuradora do administrador da sociedade
M1fiQ ™í™ 5?Stl? A,N:eS Trad ' Sem Justifi«Ção, no valor de R$83.189,60 e postulando pela respectiva intimação para justificação.
.fin7nci _ . ^ Em funÇão do exposto, foi prolatada decisão às fls.
3607/3612, chamando o feito à ordem e determinando-se várias
providencias. aa

0 credor Iberê Azevedo Costa apresentouembargos de declaração às fls. 3647/3654. apresentou

de fls. 3693/3738 AReCUperanda a9ravou a decisão, conforme peça
, 0s embargos foram rejeitados e a decisão restou

mantida por este juízo, nos termos da decisão de fls. 3845/3846.

(fls. 3911/3915) ° G' Re,at°r defer'U efe't0 suspensívo ao Agravo
Às fls. 3740/3742, o Administrador Judicial

apresenta considerações a respeito de eventual administração ruinosa da
sociedade e indícios de crime.

Relatório do Administrador Judicial às fls
3790/3792.

Manifestação do credor Iberê de Azevedo Costa às
fls. 3817/3828 sustentando, entre outras coisas, o não cumprimento das
obrigações estabelecidas no Plano de Recuperação e, por conseguinte,
postulando pela convolação em falência.

O Administrador Judicial manifestou-se às fls.
3847/3849 e às fls. 4023/4025, apontando, entre outras considerações,
que até aquela data (09/05/2013) a Recuperanda não havia apresentado
a documentação comprovando o pagamento da parcela dos credores
quirografários, como estabelecido no Plano de Recuperação.

Novamente às fls. 4047/4049 há manifestação do
Administrador Judicial informando que a Recuperanda não cumpriu com o
pagamento das duas primeiras parcelas dos credores quirografários com
vencimentos em 13/03/2013 e 13/04/2013. Informa, ainda, que a
Recuperanda respondeu uma notificação a respeito, com uma
contranotificação na qual argumenta que não houve fluxo de caixa livre
para o pagamento dos credores. Postulou pela intimação da RecuperandjTiK
para que forneça adocumentação contábil capaz de viabilizar aanálise dc\ \ )
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fluxo de caixa.
Ass

, # Extrato da conta judicial relativa aos"pagaméh
dos alugueis em favor do credor Iberê Azevedo Costa (fls. 4072/4074).

Às fls. 4077/4079 o Administrador Judicial noticia
condutas irregulares dos sócios da Recuperanda e postula pelo
afastamento imediato dos sócios ou pela convolação da Recuperação em
falência.

, t Determinada a abertura de vista à Recuperanda e
ao Ministério Publico quanto ao pedido de afastamento dos sócios ou
convolação em falência (fls. 5014).

A Recuperanda manifestou-se às fls. 5015/5017
reconhecendo condutas ilícitas da sócia Andréa Castro Alves Trad mas
argumentou pela recuperação paulatina da empresa mediante austero
trabalho desenvolvido por administrador não-sócio, na pessoa de José
Humberto^ Abrão. Assim, postulou pelo afastamento dos sócios
manutenção do administrador José Humberto e, por conseqüência, pelo
indeferimento do pedido de convolação da recuperação em falência.
fie cmü/cnu .. • Manifestação do credor Iberê de Azevedo Costa às
ris. 5019/5025 noticiando conclusão de inquérito policial em desfavor de
socos da Recuperanda, outras condutas irregulares, a falta de pagamento
dos alugueis relativos aos meses de dezembro/2012 e junho/2013 Ao
final, dentre outros pedidos, reiterou aquele referente à convolação da
recuperação em falência. *

,nA7/cnc7 , , ° Ministério Público apresentou parecer às fis.
5047/5067, pelo qual, após relatar o feito, entendeu pela convolação da
recuperação em falência, nos termos do art. 61, § 1<>, da Lei 11 101/2005
haja vista^o não cumprimento das obrigações assumidas no Plano de
Recuperação, por parte da Recuperanda. Sustentou que a Recuperanda
por nao pagar a parcela devida aos credores quirografários, demonstrou
que nao tem condições econômico-financeiras suficientes para cumprir o
Plano de Recuperação. No que pertine à conduta dos sócios, entendeu
pela apuração em ação penal própria.

,ní.,/CftC, u , _, Nova manifestação do Administrador Judicial às fls.
5066/5067 postulando por celeridade na decisão quanto ao afastamento
dos sócios>ouconvolação da recuperação em falência, dada a possibilidade
de dilapidação patrimonial. Postulou, ainda, pela continuidade da
atividade dado o caráter social, até que se encontra uma solução viável
para a falida.

Relatado em apertada síntese. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Do (Mão Cumprimento do Plano:



A despeito do caráter social da ativ
desempenhada pela Recuperanda, verifica-se que ela não teve cc '
de implementar o seu Plano de Recuperação Judicial, haja vista qu<= nau
cumpriu com o pagamento das parcelas previstas em favor dos credores
quirografários.

Conforme Prazos fixados para Pagamento no Plano
de Recuperação (fls. 793), para os credores quirografários, após uma
carência de um ano, contada da sentença homologatória do Plano e com
um desagio de 50%, sem atualização, seriam pagas duas parcelas
quadrimestrais, com 60% do Fluxo de Caixa Livre.

Pois bem, vencidas as primeiras parcelas, a
Recuperanda nao efetuou qualquer pagamento alegando apenas ausência
de Fluxo de Caixa. Interpelada pelo Administrador Judicial para que
apresentasse a documentação contábil necessária a aferição do aludido
Fluxo, quedou-se inerte.

, _ ^ 0ra/ se a Recuperanda não conseguiu a formação
de fluxo de caixa positivo até a presente data, mesmo considerando o
prazo de carência, caracterizada está sua impossibilidade de recuperação
conforme apontou o Ministério Público em seu parecer. '

_ Tal fato por si só já é suficiente para a convolação
da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 61 61° cc Art
73, IV, ambos da Lei 11.101/2005. '

Mas nã° é só, segundo o Plano de Recuperação, a
Recuperanda deveria pagar o aluguel mensal por ela fixado no próprio
Plano, com a possibilidade de redução de até 50% do valor para
substituição de mobiliário, equipamentos e realização de reformas
conforme item VII (fls. 781). '

Observando-se o extrato da conta judicial
destinada aos aluguéis (fls. 4073/4074), verifica-se que a Recuperanda
efetua os depósitos com constantes atrasos, o que demonstra a precária
saúde financeira. Verifica-se, também, que a maioria dos depósitos foram
realizados com o desconto de 50%, o que significa que as substituições e
reformas estão sendo feitas mediante custeio do Locador (credor Iberê) e
mesmo sem desembolsar os valores necessários à recuperação do imóvel
ejitualizaçao/modernização de equipamentos e mobília, a Recuperanda
nao consegue formar um fluxo de caixa positivo, capaz de viabilizar o
pagamento das parcelas planejadas aos credores quirografários. Assim a
informada reforma do imóvel e a aquisição de equipamentos novos não
esta acrescendo o patrimônio da Recuperanda, eis que tais bens
pertencem ao locador/credor, por força do já extinto contrato de locação e
por força do Plano de Recuperação.

2.2. Da Composição Societária e da Administração:
. , °utra Questão relevante alude à comDosicãn

societária _da Recuperanda, haja vista que, ao tempo do pedido/ai
recuperação, de acordo com a 16* Alteração Contratual (fls. 447/45;/)1



pessoa de Nelson Trad contava com 95% das cotas sociais, sendo
administrador da Recuperanda e, bem por isso, osignatário da proc
de fls. 36. Os outros 5% pertencem ao Gani - Grupo de Atend
Neurológico Integrado S/S.

Oco^e que o referido sócio-administrador, em todo
tempo da recuperação, não exerceu diretamente a referida administração
delegando-a para terceiros, em especial a sua filha Andréa, por contrato
de mandato e a pessoa de José Humberto Abrão, a qual não é sócia da
Recuperanda e nao se tem ao certo a que título administra as atividades
da Recuperanda.

Cabe lembrar que a Recuperanda é uma sociedade
de pessoas, sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada, e não
uma sociedade de capital.

. ... , Desta forma, mesmo considerando que a pessoa
jurídica e pessoa distinta de seus sócios, para fins de separação

f, patrimonial, nao se pode olvidar a existência da affectio societatís Por
& l?Ü0f e de,fe c<?nc,uir que, ao buscar a recuperação da pessoa jurídica, em

ultima analise busca-se a recuperação do capital investido por seus sócios
perfeitamente identificáveis em uma sociedade de pessoas. Por essa razão
e incompreensível o fato dos procuradores da Recuperanda consentirem
com o afastamento dos respectivos sócios, mas, negando a decretação da
falência, postularem pela continuidade da administração por parte do não
sócio José Humberto Abrão, especialmente pelo fato de que não indicam a
que titulo tal pessoa administra a Recuperanda (empregado, procurador
do socio-administrador, prestador de serviços autônomo), haja vista que
nao ha previsão no Plano de Recuperação para essa "terceirização" da
atividade administrativa. Aliás, pelo Plano, o responsável pela
administração era Carlos Apolinário, conforme organograma de fls 755
sendo tal fato atestado pelo Administrador Judicial às fls. 648.

Observe-se que o sócio-administrador - Nelson
Trad - tinha a faculdade, pelo contrato social (cláusula 14a), de nomear

flj administrador, por mandato, ou seja, procuradores ou até contratar
<r serviços de profissionais de gestão, porém ele, administrador, responderia

pelos atos de seus mandatários, em qualquer caso, como não poderia
deixar de ser.

Seguindo a lógica do contrato social da
Recuperanda, quem a administrava era o sócio-administrador - Nelson
Trad - ou mandatário por ele nomeado. De conseqüência, caso seja ele
afastado, seus mandatários também serão, pois agem em nome do
mandante.

Assim, é inviável a pretensão da Recuperanda de
que, mesmo afastando os administradores, a sociedade permaneça sob a
administração de um terceiro não sócio, o qual, para ter legitimidade só
pode atuar como mandatário do administrador afastado.

Ainda com relação à composição societária
cumpre registrar que há notícia de alteração mediante repasse de
das cotas sociais, que pertenciam ao sócio Nelson Trad, para sua



Andréa Castro Alves Trad, conforme 17» alteração de contrato
(copia parcial as fls. 4093/4097), a qual passou, ainda, à condi
única administradora da Recuperanda, por força da cláusula 14a.

. . Tal alteração, é bom dizer, foi feita^em
conhecimento deste Juízo, do Administrador Judicial e, aparentemente
dos procuradores da Recuperanda, pelo teor da petição de fls. 5015/5017*
na qual ha pedido de afastamento da referida sócia.

Neste ponto, abro um parêntese, no sentido de
que os patronos da Recuperanda foram contratados pelo sócio Nelson
Trad, o qual assinou a procuração de fls. 36, eis que era administrador da
pessoa jurídica, nos termos dos documentos constitutivos da sociedade à
época Ocorre que, no curso do processo, tal sócio-administrador
transferiu parte de suas cotas para uma nova sócia e, ainda, transferiu a
ela o poder exclusivo de administrar a sociedade.

Entendo que, confirmada a alteração contratual
nos termos noticiados, os patronos devam regularizar sua representação
processual, com a juntada de novo instrumento assinado pela nova sócia-
administradora, especialmente por defenderem interesses da sociedade
que sao conflitantes, pelo menos em tese, com os interesses pessoais da
socia-administradora.

. . . . Frise-se, mais uma vez, que a Recuperanda é uma
sociedade de pessoas e, como tal, são suas relações. Diferente é o que
ocorre com as sociedade de capital, nas quais as relações são impessoais.

Fecho o parêntese.

2.3. Dos Indícios de Crime:

, . . Há notícia, também, de desvio de valores pela
socia-administradora Andréa, mas como bem indicou o Ministério Público
tal fato deve ser apurado em regular procedimento criminal, seguindo-se
o devido processo legal.

, Assim, a exemplo de outros fatos indicados como
delituosos, praticados na preparação e no decorrer da presente
recuperação, tem lugar a abertura da devida investigação e, se for o caso
o devido processamento perante o competente juízo criminal, em acãó
penal própria. *

2.4. Outras Questões Relevantes:

♦ n ozm-7,0 Em decisao anteriormente prolatada por este juízo
as fls. 3607/3612, o feito foi chamado à ordem e foram determinadas
varias providencias. Houve agravo e decisão restou suspensa. Agora com
a presente decretação de falência, aquele recurso perderá seu obieto
dada a nova situação jurídica.

^ . . _ Naquela oportunidade levantou-se a questão da
existência de uma ação de despejo, transitada em julgado, com execu



suspensa apenas em decorrência do deferimento da presente recuoer,
judicial, relativa à locação do imóvel sede da recuperando Tée2
moveis e equipamentos que o guamecem, aliado à ausência de qdalcKiep
de°R^ de SGde' °U entre9a d° bem ao ,ocador noWano

A Par da regularidade processual do recurso
interposto naquela ocasião, uma regularidade formal, portanto, tem-se
uma realidade material que não se pode olvidar: por força daToisa
julgada, cedo ou tarde o imóvel e os demais móveis e equipamentos
no '̂ au;nnpíS,r,^~SUbStÍtUÍd0S dUrante a recuPeração, com descontosnos alugueis voltarão para seu proprietário e, quando chegar este
momento, a Recuperanda não terá como desenvolver suas atividades.
Dorimflra , Naquela mesma decisão, restou determinado à
Recuperanda que apresentasse o IPTU de 2012, ou seja, vencido após o
deferimento da Recuperação e que, bem por isso, deveria estar pago, por
se tratar de despesa extra concursal. Ao invés de apresentar o

M comprovante a Recuperando agravou da decisão. Mais uma vez a
F* providencia da Recuperanda está correta em termos processuais, mas por

outro lado demonstra que não houve pagamento do imposto e ' por
conseguinte, que não tem capacidade financeira para dar continuidade à
atividade empresarial.

2.5. Da Continuidade da Atividade:

. c ,, . Pe,° até aqui exposto, verifica-se que a decretação
da falência constitui medida que se impõe.

Cabe, no entanto, aferir sobre a
possibilidade/necessidade de continuidade da atividade desenvolvida.

Em primeiro lugar é de se ponderar pela existência
de UTIs em atividade na empresa, o que importa em necessidade de
continuidade do atendimento das pessoas que lá estão internadas, pelo

HJ; menos ate que tenham condições de serem transferidas para outra
fp unidade hospitalar.

Em segundo lugar tem-se que a atividade em si
tem valor econômico e a sua continuidade poderá ensejar em valor maior
no momento da realização do ativo da falida.

Cabe lembrar que o patrimônio físico - imobilizado
- da falida é pequeno, haja vista que o imóvel sede e boa parte dos
móveis e equipamentos que o guarnecem são de propriedade do
credor/locador Iberê de Azevedo Costa. Assim o valor maior da empresa
esta em seu estabelecimento empresarial, ou seja, nesta universalidade
de bens materiais e imateriais organizada para a atividade empresarial em
andamento.

Eventual fechamento ou interrupção dessa
atividade poderá importar na drástica redução do valor da empresa e oor
conseguinte, da realização do ativo. ' -^



A

ti.. L Por tais razões entendo oor nerp^ária \£<^ /convemente a continuidade da atividade da empreS ora S JT
menos por um prazo para melhor avaliação, oqual Em sLÍSa 'dias
a-, . . Neste período de sessenta dias devprá

SSEJSSSTh JUd,'tí!. e'ab0rar Um Parecer ^ninSSdo sobre ,conven.enc.a da aludida continuidade, especialmente no que refere ao
valor da realização do ativo.

u • ^ De qualquer forma, constitui condição
nSthT* neCeSSária que ° credor/locador se manifeste quantoàspossibilidades negociais relativas ao imóvel sede e equipamentos
inclusive para a analise da possibilidade de continuidade da atividade
empresanal. Cumpre frisar que apossibilidade de realização do aíw ím
bloco depende da definição desta manifestação, razão pela qual o
referido credor deve ser ouvido com abrevidade possível

ü
<!!>- III - DISPOSITIVO

.. .,. Dado ° exposto, considerando presente assim a
hipótese que justifica a convolação da recuperação judicial em falência
DECRETO hS 6Í' *£'?' IV' 6 H HI' ""' da Lei n- "-«5SmS£?A hL ' °2 d« Setembr° de 2-013< às 9:0° h°ras' a£™í£l,.da emPresa OGGO - ORGANIZAÇÃO GOIANA DE
GINECOLOGIA EOBSTETRÍCIA LTDA, CNPJ n. 00.144.816/0001-99
Autorizo, no entanto, a continuidade da atividade da falida, pelo prazo de
^•lSefSenta).dÍaS'-COntados desta data' Para análise do AdministradorJudicial que devera elaborar parecer sobre a conveniência da aludida
continuidade, especialmente no que refere ao valor da realização do ativo.

Portanto:

^-' .,., . *•) Mantenho como administrador judicial, o
escritório MENEZES CRISPIM ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado

r pelo Dr. SÉRGIO REIS CRISPIM (OAB/GO 13.520), com escritório
profissional na Rua 03, 880, salas 301/304, Setor Oeste, nesta Capital
devendo ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito)
horas assine o termo de compromisso, pena de substituição (arts 33 e
34), bem como apresente proposta de honorários, nos termos da lei.

2) Deve o administrador judicial proceder a
arrecadação dos bens e documentos e livros (art. 110), bem como a
avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se
encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140)
sendo que ficarão eles "sob sua guarda e responsabilidade" (art. 108^
parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art 109'
também do local onde se encontram os bens, ficando por ora, a sócia
administradora Andréa Castro Alves Trad como depositária, quanto aos
bens que se encontram no estabelecimento empresarial da falida.

íh«„k<:- - ... . 3^ Quanto aos bens, imperiosa a separação,identificação e discriminação daqueles que integram ocontrato de locaçã



ÃISSSSnSL?!±oi?"6 P.ert-enCentes ao ^or/locador, o&Tv era acompanhar oato de arrecadação do Administrador Judicial W

administrador Judicia, ÍU^
bens e dos bens isoladamente, visando odisposto no art 140
/~ *. n _,. 6^ FÍX0 ° termo legal (art. 99, II) nos Qn
(noventa) dias anteriores ao pedido de recuperação judicial (05/11/2010 -

qq rm i& ca ^ v ?) Quant0 à re,açao nominal de credores (art.
s io hÍ. o iT?n^Sente n0S autos' nos termos ° edital do art ?o,?..rtiii n V1'101'05" No entanto, determino ao AdministradoJudicial que realize revisão do quadro geral dos credores mediante

U apuração contábil rigorosa, nos documentos da falida ?d?frJiSSS
<* -c °T' especja,mente aclue,es indicados no inquérito policial carreado

acompanhado por qualquer dos credores

11 mi/nq o h- • 8) Desi9no' Para fins do art. 104 da Lei n.11.101/05, audiência para o dia 06/09/2013, às 13:30 horas
Intimem-se para a audiência a sócia administradora Andréa Castro Alves
Trad, o Administrador Judicial e o Ministério Público. Além das questões
relacionadas ao art. 104, por estar ocredor/locador diretamente ligado às
formas e alternativas de realização do ativo da falida, intime-se também
para a referida audiência a pessoa de Iberê Azevedo Costa. No mais
expeça-se o necessário.

9) Para salvaguardar os interesses das partes
envolvidas e verificado indício de crime previsto na Lei n. 11.101/2005 e

. em caso de necessidade, registre-se que poderá ser decretada prisão
v» preventiva (art. 99, VII).

t „ 10) Determino, nos termos do art. 99, V, a
suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida (empresa)
ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1° e 2° do art. 6o da mesma
Lei, ficando suspensa, também, a prescrição.

11) Proíbo a prática de qualquer ato de
disposjção ou oneração de bens do falido, sem autorização judicial e do
Comitê de Credores (se houver), ressalvados os bens cuja venda faça
parte das atividades normais do devedor, eis que autorizada a continuação
provisória das atividades (art. 99, VI). Por cautela, determino que a
instituição financeira Banco do Brasil S/A, agência 1269-6, se abstenha de
realizar saques (por cheque ou cartão) na conta 10025-0, de titularidade
da falida, exceto aqueles devidamente autorizados pelo Administrador
Judicial. Oficie-se

12) Determino a expedição de ofícios (art. 99, X/O
e XIII) aos órgãos e repartições públicas (União, Estado e Município* /
Banco Central, DETRAN, Receita Federal, etc), autorizada a comunicação/

— Oi



^on-Hne"f imediatamente, bem como àJUCEG para fins dos arts. 99,

narin„fn . . J , 13) E><Peça-se edital, nos termos do art^r
parágrafo un.co, da Lei U. 101/2005, devendo nele constar auíntaS
relação de credores aque se refere oart. 7°, §2o da Lei n1iSSUque aela já foi publicada quando da recuperação judlclaY n-101/05,
Administrador Judicia|, £> aAqS-dic°r/ Cfório ^entregar „
Io a^anataUT^"95065 de oédlto' que estejam'em caSo ounao, para analisar e publicar o seu quadro de credores.

re,tera-las ou proceder novas habilitações e/ou Impugnações.

decretação da falência:16) C°munique-se' com CÓP* cia sentença, a
f* a) à ia Vara Cível desta Comarca (Juiz 1);
U . ~ b) à d. Corregedoria Geral de Justiça, Dará

comunicação aos demais juizes deste e. Tribunal de Justiça;
c) ao E. Tribunal Regional do Trabalho, solicitando,

se possível, que de ciência aos MMs. Juizes do Trabalho, em razão de
eventuais ações trabalhistas em curso.

... 17) Nas informações em atendimento aos
pedidos formulados sobre o andamento do processo, devem constar (a)
datas dos pedidos de recuperação judicial, seu deferimento e sua
concessão e (b) a data da quebra e o nome e endereço do Administrador
Judicial. Eventualmente, a informação específica sobre o credor.

18) Com relação ao Agravo de Instrumento n°
201390674185, na C. 2a câmara Cível, oficie-se informando a decretação
da falência.

f* 19) Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, para que
(jj o Administrador Judicial apresente parecer conclusivo sobre a

conveniência da continuidade da atividade da falida, especialmente no que
refere ao valor da realização do ativo

Intime-se o Ministério Público.

P.R.I.C.

Goiânia, O^deíseteJnbro de 2.013, às 9:00 horas.

Romério dó Carmo Cordeiro

Juiz ae Direito
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PODfêR JUDICIÁRIO
Comarca de Planaltina
2aVara Judicial
Gabinete do Juiz. Thíauu Cnivinel Santos

Processo: 201102301056
Autos: 473/11

Recuperação Judicial
Requerentes: SUPERMERCADO BIG XEPA LTDA e OUTROS

SENTENÇA

72.5Z

Trata-se de Recuperação Judicial, deduzida em Juízo por
Supermercado Big Xepa Ltda e outros, devidamente qualificados nos autos,
aduzindo, em síntese, integrarem um grupo econômico denominado
Supermercado Favorito, com unidades em Ceilândia-DF, Sobradinho-DF e
Gama-DF, cujo grupo está passando por uma crise financeira, sem condições
reais de se reerguer e voltara desenvolver normalmente suas atividades sociais.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 22/229.

As fls. 230/254, uma das Empresas do Grupo Econômico, IML
Comercial de Alimentos Ltda, ajuizou Ação Cautelar protocolada no bojo dos
presentes autos, pugnando pela suspensão de todos os mandados de arresto
porventura determinados, até a prolação de decisão que deferir o processamento
da presente Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 6o e 52 da Lei n°
11.101/05.

Às fls. 255/256, este Juízo recebeu a presente Recuperação Judicial
e deferiu o seu processamento, determinando-se a intimação do Ministério
Público e das Fazendas Públicas de todos os Estados e Municípios sede de
estabelecimentos dos requerentes, assim como a expedição de Edita! para ciência
acerca da referida decisão.

Às fls. 257/258, os autores apresentaram os documentos contábeis
de cada empresa do Grupo Econômico, bem como as certidões cíveis negativas
(fls.259/353).

À fl.372, foi nomeado como Administrador Judicial a pessoa
Jurídica Menezes Crispim Advogados Associados S/S, com a expedição do
respectivo Termo de Compromisso (fl.373).

O Edital de Recuperação Judicial para Conhecimento de Terceiros
Interessados foi devidamente publicado e acostado às fls. 374/387.

Gab-ii Praça Cívica, s/n°. Centro, CEP: 73.750-005, Planaltlna-GO - Fono: (61) 3637-2795/ 5449 Pág. Ide 14
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PODER JUDICIÁRIO
Comarca do Planaltina
2* Vara Judicial

Gabinete d»Juiz Thiago Cruviucl Santos

As fls. 405/407 e 466, foram expedidas cartas de notificação t
Procuradoria Geral da União em Brasília, à Procuradoria Geral da Fazend'á
Estadual, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da União e à Procuradoria da
Fazenda Municipal, cujos avisos de recebimento - AR's foram acostados às fls.
467, 473, 475 e 707, respectivamente.

As fls. 408/425, os requerentes requereram a "liberação do
numerário decorrente de operações de vendas realizadas através de cartões de
crédito e débito", oportunidade em que este Juízo determinou a apresentação dos
contratos em questão (fls.457/458).

fls. 480/513.
O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado pelos autores às

Às fls. 515/536, oAdministrador Judicial apresentou o relatório de
visitas referente ao mês de Agosto/2011.

Em virtude da juntada de contratos bancários (fls.545/550), este
Juízo decidiu acerca do pedido de liberação dos numerários decorrentes de
operações de vendas realizadas através de cartões de crédito (travas bancárias),
com relação ao Banco Bradesco S.A. (fls. 551/556). Na mesma oportunidade,
recebeu o Plano de Recuperação Judicial, determinando a expedição de Edital
para Conhecimento/ObjeçÕes dos Credores.

Conforme se vê às fls. 561/567, o Edital de Convocação dos
Credores foi publicado em 12 de setembro de 2011. No mesmo ato, foram
cientificadas os credores acerca do início do prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de Objeção ao Plano de Recuperação, em cumprimento à
determinação anterior.

Relatório apresentado pelo Administrador Judicial foi acostado aos
autos às fls. 570/589.

Às fls. 608/619 e 620/668, foram apresentados os relatórios de
visitas elaborados pelo Administrador Judicial referentes aos meses de
Setembro/2011 e Novembro/2011, este acompanhado de parecer contábil das
empresas em recuperação.

Em decisão proferida às fls. 669/671, este Juízo, considerando a
apresentação equivocada de habilitações na Escrivania desta Vara, decidiu por
recebê-las como retardatárias, determinando-se o respectivo encaminhamento ao
Administrador Judicial para providências devidas.

GAB-II Praça Cívica, s/n», Centro. CEP: 73.750-005, PlanalUna-GO - Fono: (61) 3637-2795/ 5449 Pâg.2 de 14
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PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Planaltina
2a Vfara Judicial

Gabínclc do Juiz. Thiago Cravinel Santos

As fls. 689/690 e 699/700, a Procuradoria da União alegou -;
existência de equívoco de sua notificação acerca da presente demanda, razão pel
qual pugnou pela intimação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás.

As fls. 707/719, o Município de Planaltina-GO se manifestou nos
autos, alegando a inexistência de créditos dos requerentes junto à Fazenda
Pública Municipal. De lado outro, informou que orequerente denominado "Big
Xepa Ltda." possui débito consubstanciado em multa expedida pela Vigilância
SanitáriaMunicipal.

As fls. 721/734, os requerentes apresentaram o Levantamento dos
Bens e Ativos Imobilizados do Grupo Econômico.

Às fls. 758, a Atacadista de Alimentos Fonte Foímho Ltda
apresentou Objeção ao Plano de Recuperação Judicial.

As fls. 792, os requerentes apresentaram os balanços e DRE's
referentes aos meses deJulho eAgosto/20 II.

Às fls. 815/946 e 1.127/1157, o Banco do Brasil apresentou
diversos contratos firmados com os requerentes, conforme solicitado em decisão
prolatada por este Juízo às fls. 551/556.

A juntada do relatório original de visitas referente ao mês de
Setembro/2011, acompanhado deparecer contábil, foi efetivada às 948/997.

Às fls. 1.002/1.007, 1.008/1.023 e 1033/1034, as empresas Nova
Amazonas Indústria e Comércio Importação deAlimentos Ltda, Leve e Saborosa
Ltda e Banco Votorantim S/A apresentaram novas Objeções ao Plano de
Recuperação Judicial.

Às fls. 1.024/1.028, os requerentes impugnaram as Objeções
apresentadas e informaram sobre o fechamento de algumas de suas lojas,
pugnando, assim, pela homologação do Plano de Recuperação e pelo
reconhecimento da justa causa no fechamento das referidas unidades.

Às fls. 1.036, o Banco Bradesco declarou ter cumprido a decisão
prolatada às fls. 551/556 por este Juízo, informando os valores restituídos às
empresas do Grupo Econômicoem recuperação.

O Administrador Judicial, às fls. 1050/1081, apresentou novo
relatório contábil acerca daconjuntura das empresas em recuperação.

GAB-H Praça Cívica, s/n°, Centro, CEP: 73.750-005, PlanolUna-GO - Fone: (61) 3637-2795/ 5449 Pág.3 de 14
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credito /débito VISA realizadas; "*** qUant° as Wões eíetrônTcas
c) a intimação do MP;

mesmos em mos £S£"n*nto dC obJe^/impugnaçõeS eaautuação dos

opostos e, e^frrtCtid0^TP'7 ^—P-aça-ojudicia.
subscritores, assim eomo hbScõe j íl TS*" deS'aS^^aos seus

Federal, paraVfoZrTc^j ff " ^7 "aÚ *3CaÍXa Econ6mica

judicial para apresentar relatório referente ao mês de fevereiro/2012 cònendo a
nova relações de credores eainclusão das habilitações retardadas

Ronk R«.ti ^^f.u30 Plan° de RecuPeraeão Judicial opostos pelo HSBCBank Bras.l S/Aas folhas 1318/1384e do Banco Bradesco às folhas 1385/1396

, Petição e documentos juntados às fls. 1430/1631 pelo Banco do
recebiment ° "^ Ím°'ÍVada d° administ™»or judicial acerca de seu

nr„™ „m • ^lflS,' 1632/I633' aCaixa Econômica Federal requereu dilação de
prazo parajuntada dos contratos firmados com as empresas requeridas.

Manifestação do administrador judicial às fls. 1634/1652 contendo
UâTm* c6S eJustificativa acerea da impossibilidade de entrega do
t&ssxsrao mês de fevereiro/2°i2'ante afai,a de«

GAB-ll Praça Cívica, S/n9, Centro. CEP: 73.750-005, PlanalUna-GO - Fone: (61} 3637-2795/ 5449 PáQ 5df> U
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PODIíR JUDICIÁRIO
Comarca do Planaltina
2" Vara Judicial

Gabiltelc do Juiz Thiago Cruvlncl Santos

As autoras através da interlocutória de fls. 1654/1660 reiterou o,
pedido de homologação do Plano de Recuperação Judicial eajustificativa quanti
ao fechamento de algumas lojas do grupo, entretanto, não se apresentou
manifestação quanto a falta de pagamento dos valores devidos ao Administrador
Judicial.

A Caixa Econômica Federal, em petição e documentos de fls.
1661/1996, apresentou impugnação/habilitação ao crédito declarado pelas
autoras.

Crédito trabalhista noticiado mediante ajuntada de ata de audiência
e oficio dajustiça especializada de fls. 1908/1909.

Ofício endereçado ao Banco Itaú desta comarca à fl. 1910 e Carta
de Notificação endereçada à Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás de fl.
1911.

Interlocutória e documentos de fls. 1924/2097 do Banco Itaú,
contendo cópias dos contratos de abertura de crédito firmado com as autoras.

Pedido de extensão dos efeitos da decisão que decretou a nulidade
dos contratos firmado entre o Banco Bradesco face as instituições financeiras
ITAÚ, BANCO DO BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referentes às
"travas bancárias", com a liberação dos valores retidos quanto as operações
eletrônicas efetuadas com cartão, fls. 2098/2107 e, exclusão dos nomes do ex-
sócios e avalistas das recuperandas do banco de dados do cadastro de ''proteção
ao crédito'\ fls. 2108/2122, formulado pelas autoras.

Juntada de Procuração e pedido de publicação em nome dos
patronos da Porto Brasil Indústria Comércio Importação e Exportação Alimentos
Ltda, às fls. 2123/2124.

Novo pedido de homologação do plano de recuperação judicial e
acatamento, por este Juízo, da manifestação referente ao fechamento das
unidades pertencentes à rede, formulado pelas requerentes às fls. 2123/2130.

do feito.

Manifestação ministerial, de fls. 2132/2136, pelo prosseguimento

Pedido de intimação dos atos processuais, exclusivamente, em
nome do Procurador Judicial da UNILEVER BRASIL LTDA, às fls. 2142/2143 e
2209/2210 e 2216.

GAB-tt Praça Cívica, s/n°, Centro, CEP: 73.750-005, PlanalÜna-GO - Fono: (61) 3637-2795/ 5449 Pág.6 de 14
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Gabinete do Jni/. TltiuttO Cnivincl Santos

/. / / í
Divergência de Crédito opostos pela YOKI ALIMENTOS S/A,•<

constantes da relação de credores publicada na Recuperação Judicial de fls
2147/2206.

Decretação de falência e renúncia ao encargo assumido, formulados
pelo administrador-judicial às fls. 2211/2212, ante a impossibilidade de proceder
às diligências necessárias ao feito, por falta de pagamento das verbas honorárias
pactuadas desde outubro/2011.

2224.
Certidão de Crédito Trabalhista juntadas aos autos às fls. 2215 e

Neste ponto os autos vieramconclusos.

E o relatório.

Decido.

Recuperação Judicial ajuizada pelas empresas pertencentes a rede
de supermercado favoritto, diante de dificuldade financeira momentaneamente
enfrentada pelo grupo.

E de comum sabença, que o instituto da recuperação judicial
inspirou-se no princípio constitucional da função social da empresa, que reflete
no princípio da preservação da empresa, dele decorrente.

Impende consignar, que o objetivo da recuperação judicial
concebido no art. 47, da legislação de regência (lei 11.101/2005):

"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, afim de permitir
a manutenção dafonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
suafunção social e o estimulo à atividade econômica. "

Nessa esteira, destaca-se o abalizado entendimento doutrinário de
WALDO FAZZIO JÚNIOR que leciona:

"A LRE fixa uma dicotomia essencial entre as empresas
economicamente viáveis e as inviáveis, de tal arte que o mecanismo da
recuperação é indicado para as primeiras, enquanto o processo de
falência apresenta-se como o mais eficiente para a solução judicial da
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situação econômica das empresas inviáveis. Viáveis, éclaro, são aquelas
empresas que reúnem condições de observar o plano de reorganização
estipulado no art. 47 da LRE. Aaferição dessa viabilidade está ligada a
fatores endógenos (ativo e passivo, faturamento anual, nível dé
endividamento, tempo de constituição e outras características da
empresa) eexógenos (relevância sócio econômica da atividade).'

Pois bem, No caso em apreço, após o recebimento da inicial, houve
o deferimento do pedido formulado pelas requerentes (fls. 255/256) e a
publicação do edital (fls. 389/402) contendo a relação dos credores, para, em 15
(quinze) dias, procederem às devidas habilitações e/ou impugnações de seus
créditos (artigo 7°, § Io, § 2°da LRE) e, decorridos este (prazo), houve nova
publicação de edital (fls. 561/567), que encerrou adenominada fase postulatória.

O plano de recuperação judicial foi devidamente apresentado pelas
autoras, conforme consta às fls. 481/513 (artigo 53,1 a III), oportunidade que os
credores puderam apresentar objeções, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme se
infere do artigo 55 da LRE.

A fase seguinte, assembléia geral de credores, seria por este juízo
convocada, para as deliberações pertinentes (artigo 56 da LRE) a fase
deliberativa, a qual os autos efetivamente se encontram.

Após detida análise dos documentos trazidos aos autos, constata-se
que durante o processamento da recuperação judicial, deferida em 20 de junho de
2011 (fls. 255/256), houve uma significativa alteração da condição econômica da
recorrente, contudo, tal alteração foi para pior.

O que exsurge dos autos, com clareza, é o desatendimento das
imposições financeiras inicialmente consignadas, a corroborar a conclusão da
situação de insolvência e impossibilidade do prosseguimento das atividades
comerciais.

Nesse toar, cumpre tecer algumas considerações acerca da
convolação da recuperação judicial em falência.

A Lei de Recuperação Judicial elenca as hipóteses em que o
magistrado poderá convolar o planode recuperação, caso este se mostre inviável,
em falência e, especificamente em seu artigo 73, inciso IV, quando houver
descumprimento do plano de recuperação judicial:

1 - In. Nova lei de falências c recuperação de empresas. 2'cd.. Süo Paulo: Atlas. 2005. p.31
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"Art. 73. Ojuiz decretará afalência durante oprocesso de recuperação '/° -/-
judicial:

(...) omissis
(...) omissis
(...) omissis

IV-por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de
recuperação, naforma do §Io do art. 61 desta Lei." (grifei)

Assim ojuiz decretará afalência durante oprocesso de recuperação
judicial quando após aconcessão da recuperação, odevedor descumprir qualquer
obrigação assumida no plano de recuperação, ou ainda, por decisão judicial que

f"^ por 3ualcluer outro motivo, julgue improcedente opedido de recuperação.

No caso dos autos, várias foram as informações por parte do
admimstrador-judicial acerca de alienação das unidades da rede de
supermercado, autora desta ação. Da totalidade de 7 (sete) estabelecimentos,
restavam em funcionamento apenas 2 (dois), nos termos da manifestação do
administrador-judicial de fls. 1415/1426.

Intimada amanifestar no feito acerca das alienações mencionadas, a
requerente limitou-se apenas em argumentar a dificuldade de manter todas as
unidades em funcionamento, eis que os fornecedores deixaram de proceder as
vendas a crédito, exigindo o pagamento das mercadorias na modalidade à vista
ou mediante adiantamento, sem entretanto se incumbir de juntar aos autos
documentos comprobatórios da alegação.

Mas não é só. A justificativa desprovida de comprovação
*-"C documental foi por este juízo desacolhida, conforme consta da decisão de tis.

1302/1316 e, intimada a informar nos autos, detalhadamente, a suposta
alienações dos estabelecimentos, reiteradas vezes as autoras apenas alegaram os
mesmos argumentos, sem entretanto, comprovar.

Acerca da necessidade de oportunizar esclarecimentos da empresa
em recuperação, por descumprimento do plano de recuperação judicial, trago a
colação o escólio do sodalício Tribunal deJustiça Goiano, litteris:

k.

-a

•| "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO
§ JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA.
| OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL. 1 - Inexiste

qualquer interesse social na multiplicações dasfalências, primeiramente
porque é prejudicial ao próprio Estado, que perde uma fonte de
arrecadação de tributos quando a empresa quebra, além de causar
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grave problema social com a demissão de funcionários na empresa
falida. 2 - Descumprido oplano de recuperação judicial, por cautela,
deve ojulgador oportunizar esclarecimentos da empresa recuperanda
sobre a situação apresentada, em prazo razoável, sob pena de ofensa
ao princípio dafunção social. Agravo conhecido eprovido. "2 (grifei)

Ora, se a impossibilidade de manter as lojas em funcionamento
realmente existiu, oprocedimento correto enecessário seria solicitar a este juízo
autorização para fechamento e/ou venda do ponto comercial. Até porque, há nos
autos administrador judicial nomeado que vistoriou algumas vezes os imóveis in
loco, trazendo aos autos relatório das visitas empreendidas aos estabelecimentos.

Nesse contexto, o que resta caracterizado no caso sub examine, è a
clara ocorrência de impossibilidade de soerguimento das empresas pertencentes
ao grupo econômico autor, a uma, porque inexistente a possibilidade de ativos
financeiros recebíveis ante o fechamento das lojas que poderiam, caso ainda
ativas, agregar recursos para pagamento dos débitos, a duas, porque noticiado
nos autos outros créditos trabalhistas demonstrando a falta de pagamento dos
funcionários de cada estabelecimento, o que demonstra a possibilidade de
aparecimento de mais credores trabalhista, acrecendo ainda mais a lista de
credores.

Sobre a possibilidade de haver convolação da recuperação judicial
em falência, por encerramento das atividades, é o entendimento do egrégio
Tribunal deJustiça do Estado de Goiás, senão vejamos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ABANDONO DOS POSTOS DE
TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
INVIABILIDADE DE SOERGUIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 535
DO CPC NÃO-CARACTERIZADAS. 1) - Deve ser mantida a decisão
que convolou a recuperação judicialemfalência, em razão daflagrante
inviabilidade de soerguimento da empresa agravante e pelo
descumprimento doplanoapresentado em juízo, nos termos dos arts. 47
e 73, inciso IV, ambos daLei n°11.101/05, impondo, pois, a sua retirada
do mercado, a fim de evitar a potencialização dos problemas e o
agravamento dasituação dos que com ela negociaram. 2) - No caso em
foco, a empresa agravante não realizou a sua contabilidade a partir do
ano de 2010; encontra-se em total abandono desde setembro de 2011.
quando encerrou completamente as suas atividades industriais; os

2 - TJGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 188709-47.2010.8.09.0000. Rei. DES. WALTER CARLOS LEMES. JA
CÂMARA CÍVEL,julgado cm 16/11/2010. DJc 710de02/12/2010.
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empregados abandonaram os seus postos e ajuizaram reclamações
trabalhistas para receberem osseus salários; e, ainda, existem indícios
da prática de crimes falimentares. A quebra é evidente, incontestável.
Portanto, c inviável a sua recuperação judicial. 3) - Os embargos de
declaração não servem para rediscutir o mérito da causa, nem pajíá
renovar ou reforçar os fundamentos da decisão e nem para explicitar
dispositivos de lei, especialmente se a lide foi fundamentadamente
resolvida. 4) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.3

Dado o exposto, considerando presente, assim, a hipótese que
justifica a convolação da recuperação judicial em falência, objeto dos arts. 61, §

W 1°, 73, IV, e 94, III, "g", da Lei n. 11.101/05, DECRETO hoje,dia 3 de outubro
de 2.013, às 13:00 horas, a FALÊNCIA do grupo econômico denominado
REDE DE SUPERMERCADO FAVORITTO, composto pelas empresas BIG
XEPA LTDA, CNPJ n. 09.112.999/0001-35, I. M. COMERCIAL DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ n. 01.010.853/0001-77, FAVORITTO
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n. 11.077.595/0001-08, E.C.A.
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ n. 04.230.789/0001-28 e
SUPERMERCADO 9 DE MARÇO LTDA, CNPJ n. 37.986.213/0001-44.

Autorizo, no entanto, a continuidade da atividade da falida,
referente as lojas ainda em funcionamento, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados desta data, para análise doAdministrador Judicial, que deverá elaborar
parecer sobre a conveniência da aludida continuidade, especialmente no que
refere ao valor da realização do ativo.

-

Portanto:

Mantenho como administrador-judicial, o escritório MENEZES
CRISPIM ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado pelo Dr. SÉRGIO REIS
CRISPIM (OAB/GO 13.520), com escritório profissional na Rua 03, 880, salas
301/304, Setor Oeste, nesta Capital, devendo ser intimado pessoalmente, para
que em 48 (quarenta e oito) horas, manifestar no feito ratificando ou não o
pedido de destituição do encargo ou, para que assine o termo de compromisso,
sob pena de substituição (arts. 33 e 34), oportunidade que deverá apresentar
proposta de honorários, nos termos da lei.

Deve o administrador judicial proceder a arrecadação dos bens e
documentos e livros (art. 110), bem como a avaliação dos bens, separadamente
ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do

3 - TJGO.ACtbWO DE INSTRUMENTO 231704-07.2012.8.09.0000. Rei. DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO. 4A
CÂMARA CÍVEL, julgado em 06'1212012. DJe 1224de I6'0I/20I3.
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ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles "sob sua guarda e
responsabilidade" (art. 108, parágrafo único), podendo providenciar a lacração.
para fins do art. 109, também do local onde se encontram os bens, ficando por/
ora, osócio administrador Rogério Gomes Amador como depositário, quanto aos"'
bens que se encontram no estabelecimento empresarial do grupo empresarial
falido.

Quanto aos bens, imperiosa a separação, identificação e
discriminação daqueles que integram o contrato de locação de imóveis, sede ou
filial, das empresas falida, eis que pertencentes a credor/locador, o(s) qual(is)
poderá(ão) acompanhar o ato dearrecadação do Administrador Judicial.

Com relação aos livros deve oadministrador judicial p.ovidenciar o
seu encerramento e guarda em local que indicar.

Quanto à realização do ativo, promova o administrador judicial a
avalização da empresa em bloco, por blocos de bens e dos bens isoladamente,
visando o disposto no art. 140.

Fixo o termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias anteriores ao
pedido de recuperação judicial (05/11/2010 - fls. 2).

Quanto à relação nominal de credores (art. 99, III), já se encontra
presente nos autos, nos termos o edital do art. 7o, § Io, da Lei n. 11.101/05. No
entanto, determino ao Administrador Judicial que realize revisão do quadro geral
dos credores, mediante apuração contábil rigorosa, nos documentos da falida e
dos respectivos credores, especialmente os indicados na ordem de preferência, no
prazo de 30 (trinta) dias, sendo que tal trabalho poderá ser acompanhado por
qualquer dos credores

Designo, para fins do art. 104 da Lei n. 11.101/05, audiência para o
dia 26/11/2013, às 14:00 horas. Intimem-se para a audiência o sócio
administrador Rogério Gomes Amador, o Administrador Judicial e o Ministério
Público. Além das questões relacionadas ao art. 104, por estar o credor/locador
diretamente ligado às formas e alternativas de realização do ativo da falida,
intimem-se também para a referida audiência as pessoas vinculadas ao grupo
nesta condição (credor/locador). No mais, expeça-se o necessário.

Para salvaguardar os interesses das partes envolvidas e verificado
indício de crime previsto na Lei n. 11.101/2005, e em caso de necessidade,
registre-seque poderá ser decretada prisão preventiva (art. 99, VII).

GAQ.fl Praça Cívica, s/n°, Centro, CEP: 73.750-005, PlanalUna-GO-Fone: (61) 3637-2795/ 5449 Pág.12 de 14



N*--

tribunal
de justiça

PODKR JUDICIÁRIO
Comarca de Planaltina
2> Vara Judicial

do ostado degoiâs Gabinete doJuiz Thiago Crn\ iucl Santos

Determino, nos termos do art. 99, V, asuspensão de todas as ações^C-
ou execuções contra a falida, todas as empresas do grupo, ressalvadas as.
hipóteses previstas nos §§ Io e 2o do art. 6o da mesma Lei, ficando suspensa.'
também, a prescrição.

Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens
do falido, sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver),
ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, eis
que autorizada a continuação provisória das atividades (art. 99, VI). Por cautela,
determino que as instituições financeiras, se abstenham de realizar saques (por
cheque ou cartão) nas contas de titularidade do grupo falido, exceto aqueles
devidamente autorizados pelo Administrador Judicial. Oficie-se

Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e XIII) aos órgãos e
repartições públicas (União, Estado e Município; Banco Central, DETRAN,
Receita Federal, etc), autorizada a comunicação "on-line", imediatamente, bem
como à JUCEG para fins dos arts. 99, VIII, e 102.

Expeça-se edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei
11.101/2005, devendo nele constar, quanto a relação de credores a que se refere o
art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/05, que a ela já foi publicada quando da
recuperação judicial.

Autorizo o Cartório a entregar ao Administrador Judicial, ou a
quem indicar, sob sua responsabilidade, as habilitações e/ou impugnações de
crédito, que estejam em cartório ou não, paraanalisar e publicar o seu quadro de
credores.

Assim, os credores que já apresentaram suas habilitações e/ou
impugnações não necessitam, ao menos por ora, reiterá-las ou proceder novas
habilitações e/ou impugnações.

Comunique-se, comcópia da sentença, a decretação da falência:

a) à Ia Vara Cível desta Comarca;

b) à d. Corregedoria Geral de Justiça, para comunicação aos demais
juizes deste e. Tribunal de Justiça;

c) ao E. Tribunal Regional do Trabalho, solicitando, se possível,
que dê ciência aos MMs. Juizes do Trabalho, em razão de eventuais ações
trabalhistas em curso.
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71Nas informações em atendimento aos pedidos formulados sobre o ..
andamento do processo, devem constar (a) datas dos pedidos de recuperação^^
judicial, seu deferimento e sua concessão e (b) a data da quebra e o nome e
endereço do Administrador Judicial. Eventualmente, a informação específica
sobre o credor. jr

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, para que o Administrador
Judicial apresente parecer conclusivo sobre a conveniência da continuidade da
atividade da falida, especialmente no que refere ao valor da realização do ativo.

Intime-se o Ministério Público.

Cumpridas todas as determinações acima, proceda, ainda, a
escrivania:

- a reorganização do caderno processual, para que passe a constar
dos autos principais apenas as petições e documentos necessários ao
procedimento de falência, devendo os demais pedidos como impugnação/objeçào
serem autuados em apenso;

- o aumento dos barbantes afixados nos volumes dos apensos, a fim
de facilitar o manuseio dos autos;

- a correta renumeração das folhas dos autos;

Publique-se. Registre-se.Intime-se.

Planaltina-GO, 3 de outubro de 2013.


