
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE MONTES CLAROS

1ª Vara Empresarial e de Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros

Rua Raimundo Penalva, 70, Vila Guilhermina, MONTES CLAROS - MG - CEP: 39401-010

PROCESSO Nº 5013496-77.2016.8.13.0433

CLASSE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129)

ASSUNTO: [Recuperação judicial e Falência]

AUTOR: POSTO D'ANGELIS LTDA, COMERCIAL SALQUER LIMITADA, RESTAURANTE E CONVENIENCIA
SANTA LUZIA LTDA - EPP

Vistos, etc.

Trata-se  de  pedido  de  recuperação  de  empresas,  requerido  pelo  Grupo  D'Angelis  –  que

compreende  as  sociedades  Posto  D'Angelis  Ltda.,  Comercial  Salquer  Ltda.  e  Restaurante  e
Conveniência Santa Luzia Ltda..

Narra a crise econômica por que passa e expõe as razões que o levaram a essa situação delicada,

informando também que tem potencialidade de se recuperar e se manter ativo.

DECIDO.

Estão presentes todos os requisitos subjetivos para o requerimento da recuperação: trata-se de

sociedades  regularmente  constituídas,  que  exercem  as  atividades  há  mais  de  dois  anos,  que  nunca

requereram falência ou recuperação judicial, além de não possuírem como sócio ou administrador pessoa

condenada por crime falimentar, conforme exigido pelo artigo 48, LRE e comprovado pelas certidões e

contratos sociais acostados aos autos.

Com relação ao fato de haver um litisconsórcio ativo na presente recuperação, não vislumbro

qualquer óbice ao processamento da recuperação, uma vez que se trata de sociedades administradas pelas

mesmas pessoas, além de atuarem no mesmo ramo de atividade ou em ramos correlatos. A jurisprudência

tem caminhado no sentido de admitir esse tipo de litisconsórcio em ações de recuperação de empresas.

Os requisitos objetivos, na mesma esteira, também se encontram presentes: foram juntados aos
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autos todos os documentos exigidos pelo artigo 51, LRE.

Com relação ao pedido para que a CEMIG não suspenda o fornecimento dos serviços de energia

elétrica,  é  caso  de  seu  deferimento,  a  fim  de  que  não  se  inviabilize  o  exercício  da  empresa  e,

consequentemente, a sua recuperação. Nesse sentido:

Súmula 57, TJSP: A falta de pagamento das contas de luz, água e gás anteriores

ao pedido de recuperação judicial  não autoriza a  suspensão ou interrupção do

fornecimento.

Em  face  do  exposto,  tendo  como  base  os  objetivos  que  norteiam  o  procedimento  da
recuperação  judicial,  quais  sejam,  a  superação  da  situação  de  crise  econômico-financeira  do
devedor,  a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e  dos interesses  dos
credores, de forma a se alcançar o princípio da preservação da empresa, o atendimento da função
social  e  o  estímulo  à  atividade  econômica,  DEFIRO  O  PROCESSAMENTO  DA  PRESENTE
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS, com relação às sociedades Posto D'Angelis Ltda., Comercial
Salquer Ltda. e Restaurante e Conveniência Santa Luzia Ltda.

1. Nomeio como administradora judicial a FAS Finance Assessoria e Serviços de Consultoria S/C

Ltda.,  com  endereço  na  Rua  Carino  Saraiva  Moreira,  10,  Ingá,  Betim/MG  (e-mail

brano.dantas@fasnet.com.br), que deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo. Fixo, desde logo,

nos termos do artigo 24, LRE, o valor dos honorários respectivos, no percentual de 3% (três por cento) do

montante  devido  aos  credores  submetidos  à  recuperação  judicial,  cujo  pagamento  deve  ser  feito  da

seguinte forma: 60% (sessenta por cento) divididos em parcelas iguais, mensais e sucessivas, pelo prazo

de dois anos, com termo inicial na data da publicação da presente decisão; os 40% (quarenta por cento)

restantes serão pagos nos termos do artigo 24, §2º, LRE, depois de atendido o previsto nos artigos 154 e

155, LRE.

2. Determino a dispensa da apresentação de certidões negativas, nos termos do art. 52, inciso II,

com a ressalva prevista no art. 69, ambos da Lei de Falências.

3. Na oportunidade, expeça-se ofício para a Junta Comercial de Minas Gerais, para que anote a

recuperação nos registros da empresa.

4. Determino a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores Posto D'Angelis
Ltda., Comercial Salquer Ltda. e Restaurante e Conveniência Santa Luzia Ltda., na forma do art. 6º

da Lei de Falências, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processa, ressalvadas as ações

previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º do mesmo diploma normativo e as relativas a créditos executados na

forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma lei.

5.  Intime-se  o  administrador  da  empresa  para  que  fique  ciente  da  obrigação  de  apresentar
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mensalmente contas demonstrativas da saúde financeira da empresa, sob pena de afastamento.

6. Intime-se do Ministério Público, na forma do art. 52, V da Lei de Falências.

7. Expeça-se carta de comunicação para as Fazendas Públicas da União, Estado de Minas Gerais

e Município de Montes Claros.

8. Expeça-se edital na forma do art. 52, §1º da Lei de Falências.

9.  Concedo prazo  de  60  dias  para  que  as  recuperandas  apresentem o plano  de  recuperação,

contados a partir da intimação da presente decisão, conforme art. 53 e parágrafo único, LRE.

10. Defiro o pedido de ID 16819229 p. 17, item 73, “vi” e determino a expedição de ofício à

Cemig Distribuição S.A., para que não suspenda o fornecimento de energia elétrica nos estabelecimentos

dos devedores, com relação às faturas vencidas antes do pedido de recuperação.

11. Cumpra-se. Int.

MONTES CLAROS, 15 de dezembro de 2016

Assinado eletronicamente por: ROZANA SILQUEIRA PAIXAO
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