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Despacho:

 Vistos, Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL formulado por C.C. Pavimentadora Ltda, com fundamento na Lei
11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência), dizendo das causas pelas quais chegou à atual crise econômico-financeira,
destacadamente a escassez de capital de giro próprio, exaurido pelo alto custo na captação de recursos, restrição de crédito e
fragilização da capacidade de pagamento, enfatizando, no entanto, que a crise não é econômica, mas sim financeira. Requer o
deferimento do pedido de processamento da recuperação pretendida, cujo plano será apresentado segundo o disposto no art. 50,
no prazo e condições declinado no artigo 53 do mesmo Diploma Legal. Relatei sumariamente. Decido. A inicial foi instruída com
os documentos exigidos no art. 51, da Lei 11.101/2005. Cabe aos credores das requerentes, sujeitos a presente Recuperação
Judicial, exercerem-lhe a devida fiscalização, colaborando na verificação de sua situação econômica-financeira e na viabilidade
da medida. Não há qualquer dos impedimentos do art. 48, da LFRJ. Por isso, cabível o processamento do pedido. Em que pese
não esclarecida, ainda, a condição dos credores figurantes em contratos de leasing ou garantidos por alienação fiduciária, não
elencados no rol de credores, mas existentes, segundo a manifestação retro, não se trata de motivo capaz de fazer denegar o
processamento do presente pedido. Assim, considerando o disposto no art. 52, da Lei 11.101./2005, DEFIRO o processamento da
Recuperação Judicial de C.C. Pavimentadora Ltda, qualificada na exordial, e a) NOMEIO para o cargo de Administrador Judicial o
Sr. Rui Carlos de Freitas Guerreiro, inscrita na OAB/RS sob o nº 25.965, fone 51-3599.2644, sob compromisso, que deverá ser
prestado em 24 horas; b) DISPENSO a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto
para contratação com o Poder Público, ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, segundo dispõe o
art. 52, II, da Lei 11.101/2005; c) DETERMINO a suspensão de todas as ações ou execuções contra as devedoras, conforme
preceitua o art. 6º da LRF, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º, do mesmo dispositivo legal, bem como as relativas a
créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º, do art. 49, desta Lei, pelo que serão expedidos ofícios às Varas Cíveis desta
Comarca; d) DETERMINO à devedora a apresentação de contas demonstrativas mensais, colocando à disposição os livros
obrigatórios, Registro de Duplicatas, Registro de Vendas à Vista e demais documentos de escrituração contábil, consoante
estabelece o art. 51, § 1º, da LRF, enquanto perdurar a Recuperação Judicial, sob pena de destituição de seus administradores
(art. 52, IV, da LRF); e) DETERMINO seja intimado o Ministério Público e comunicadas, por carta, as Fazendas Públicas Federal
e de todos os Estados e Municípios em que as devedoras têm estabelecimentos; f) DETERMINO a expedição de edital, com a
observância do disposto no art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005, com a advertência aos credores sujeitos a presente Recuperação
Judicial de que terão o prazo de quinze (15) dias para apresentarem as suas habilitações à Administradora Judicial, ou as suas
divergências quanto aos créditos relacionados, na forma do art. 7º, § 1º, do Diploma Legal supracitado; Cumpra-se. Intimem-se.
Diligências legais. 
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