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Rua Márcio Veras Vidor (antiga Rua Celeste Gobato), 10
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Natureza: Recuperação de Empresa
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Juiz Prolator: Newton Fabrício
Data: 01/11/10
 
 
 

    Vistos etc.

Trata-se de concessão de processamento de recuperação 

judicial na data de 14.12.2007, com base no art. 51, da Lei 11.101/2005, tendo a 

recuperanda apresentado o plano de 

que aduziu que adimpliria os credores na forma ali disposta.

Publicado o edital do art. 52, § 1º às fls.196/197, decorreu o 

prazo sem manifestação (fl. 203, verso). Requerida a retificação do plano de 

pagamento à fl. 205, foi determinado às fls. 209/210, em despacho saneador, a 

publicação do edital previsto no art. 53, parágrafo único, da LRF, publicado à fl. 214.

Determinada a publicação do edital previsto no art. 7º, § 2º, às 

fls. 225 e 231, houve a apresentação da respectiva relação às fls. 228/230.

Às fls. 234/235, a autora requereu o aditamento do plano de 

recuperação, solicitando um prazo de 150 dias para iniciar os pagamentos, o que 

restou deferido à fl. 252. 

Determinado às fls. 278, 303 e fls. 3

recuperanda publicasse os editais pendentes, comprovasse o pagamento dos 

credores e apresentasse os demonstrativos contábeis mensais, sob pena de 

convolação em falência, se manifestou às fls. 308/309 informando o pagamento de 

reclamatórias trabalhistas, assim como requerendo autorização para recebimento 

do valor de R$ 10.000,00 em negociação efetivada com a empresa Sipar

Participações, mediante renegociação da carta de intenções ali referida.

O Administrador se manifestou às fls. 315/316, junt

da carta de intenções acima referida (fls. 318/330).
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Recuperação de Empresa 
Gol Gerenciadora de Obras Ltda. 
Gol Gerenciadora de Obras Ltda. 
Newton Fabrício 
01/11/10 

Vistos etc. 

se de concessão de processamento de recuperação 

judicial na data de 14.12.2007, com base no art. 51, da Lei 11.101/2005, tendo a 

recuperanda apresentado o plano de recuperação em 10/03/2008 (fls.111/115) , em 

que aduziu que adimpliria os credores na forma ali disposta. 

Publicado o edital do art. 52, § 1º às fls.196/197, decorreu o 

prazo sem manifestação (fl. 203, verso). Requerida a retificação do plano de 

à fl. 205, foi determinado às fls. 209/210, em despacho saneador, a 

publicação do edital previsto no art. 53, parágrafo único, da LRF, publicado à fl. 214.

Determinada a publicação do edital previsto no art. 7º, § 2º, às 

apresentação da respectiva relação às fls. 228/230.

Às fls. 234/235, a autora requereu o aditamento do plano de 

recuperação, solicitando um prazo de 150 dias para iniciar os pagamentos, o que 

Determinado às fls. 278, 303 e fls. 333/334  que a 

recuperanda publicasse os editais pendentes, comprovasse o pagamento dos 

credores e apresentasse os demonstrativos contábeis mensais, sob pena de 

convolação em falência, se manifestou às fls. 308/309 informando o pagamento de 

abalhistas, assim como requerendo autorização para recebimento 

do valor de R$ 10.000,00 em negociação efetivada com a empresa Sipar

Participações, mediante renegociação da carta de intenções ali referida. 

O Administrador se manifestou às fls. 315/316, juntando cópia 

da carta de intenções acima referida (fls. 318/330). 
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se de concessão de processamento de recuperação 

judicial na data de 14.12.2007, com base no art. 51, da Lei 11.101/2005, tendo a 

recuperação em 10/03/2008 (fls.111/115) , em 

Publicado o edital do art. 52, § 1º às fls.196/197, decorreu o 

prazo sem manifestação (fl. 203, verso). Requerida a retificação do plano de 

à fl. 205, foi determinado às fls. 209/210, em despacho saneador, a 

publicação do edital previsto no art. 53, parágrafo único, da LRF, publicado à fl. 214. 

Determinada a publicação do edital previsto no art. 7º, § 2º, às 

apresentação da respectiva relação às fls. 228/230. 

Às fls. 234/235, a autora requereu o aditamento do plano de 

recuperação, solicitando um prazo de 150 dias para iniciar os pagamentos, o que 

33/334  que a 

recuperanda publicasse os editais pendentes, comprovasse o pagamento dos 

credores e apresentasse os demonstrativos contábeis mensais, sob pena de 

convolação em falência, se manifestou às fls. 308/309 informando o pagamento de 

abalhistas, assim como requerendo autorização para recebimento 

do valor de R$ 10.000,00 em negociação efetivada com a empresa Sipar-

ando cópia 
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À fl. 341 foi certificado que o procurador da autora reteve os 

autos em carga de 27.04.2010 a 24.08.2010, devolvendo sem manifestação, tendo 

posteriormente sido proibida a carga das autos ao r

Às fls. 344/346, o requerente Escritório Scalzilli de Advocacia 

Ltda. informou da existência de contrato de honorários no total de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), sem que a recuperanda tivesse pago  a parcela inicial de  

R$ 100.000,00. 

O Administrador se manifestou às fls. 349/355 requerendo a 

decretação da falência da recuperanda, tendo discorrido sobre o comportamento 

temerário da recuperanda, a qual descumpriu sistematicamente todas as 

obrigações assumidas, praticou a

“protocolo de intenções” firmado com a empresa Sipar, provocou uma liquidação 

antecipada do patrimônio, além do fato novo trazido aos autos, um vez que firmado 

contrato de honorários no valor de R$ 800.000,00, superi

recebido no empreendimento chave para a recuperação.

O Ministério Público opinou às fls. 361/362 pela convolação da 

recuperação em falência, além do desacolhimento da petição de fls. 344/346, ante 

a inexistência da comprovação do acor

habilitação específica. 

É o relatório.

DECIDO.

Diante do relatório supra, a decretação da quebra se impõe, 

ante a verificada impossibilidade de recuperação da empresa.

Inicialmente, cumpre se proceder à análise 

processamento da recuperação, a qual foi deferida na distante data de 14.12.2007, 

ou seja, há mais de dois anos

Não obstante todas as despachos efetivados nos autos (fls. 

209/210 e 333/334), a recuperanda não logrou colaborar para o ef

cumprimento das determinações, uma vez que, salvo os incidentes normais 

ocorridos em um processo recuperacional, o processo já deveria estar em fase de 

cumprimento da recuperação. No entanto, a publicação do edital pendente previsto 

no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 

Administrador às fls. 228/230 
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À fl. 341 foi certificado que o procurador da autora reteve os 

autos em carga de 27.04.2010 a 24.08.2010, devolvendo sem manifestação, tendo 

posteriormente sido proibida a carga das autos ao referido procurador (fl.348).

Às fls. 344/346, o requerente Escritório Scalzilli de Advocacia 

Ltda. informou da existência de contrato de honorários no total de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), sem que a recuperanda tivesse pago  a parcela inicial de  

O Administrador se manifestou às fls. 349/355 requerendo a 

decretação da falência da recuperanda, tendo discorrido sobre o comportamento 

temerário da recuperanda, a qual descumpriu sistematicamente todas as 

obrigações assumidas, praticou a alienação do seu patrimônio mediante o 

“protocolo de intenções” firmado com a empresa Sipar, provocou uma liquidação 

antecipada do patrimônio, além do fato novo trazido aos autos, um vez que firmado 

contrato de honorários no valor de R$ 800.000,00, superior ao valor que seria 

recebido no empreendimento chave para a recuperação. 

O Ministério Público opinou às fls. 361/362 pela convolação da 

recuperação em falência, além do desacolhimento da petição de fls. 344/346, ante 

a inexistência da comprovação do acordado, o qual deve ser objeto de pedido de 

É o relatório. 

DECIDO. 

Diante do relatório supra, a decretação da quebra se impõe, 

ante a verificada impossibilidade de recuperação da empresa. 

Inicialmente, cumpre se proceder à análise formal do 

processamento da recuperação, a qual foi deferida na distante data de 14.12.2007, 

há mais de dois anos, portanto. 

Não obstante todas as despachos efetivados nos autos (fls. 

209/210 e 333/334), a recuperanda não logrou colaborar para o ef

cumprimento das determinações, uma vez que, salvo os incidentes normais 

ocorridos em um processo recuperacional, o processo já deveria estar em fase de 

cumprimento da recuperação. No entanto, a publicação do edital pendente previsto 

da Lei 11.101/2005 - relação de credores elaborada pelo 

Administrador às fls. 228/230 - , foi obstaculizado pela própria recuperanda, a qual 
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À fl. 341 foi certificado que o procurador da autora reteve os 

autos em carga de 27.04.2010 a 24.08.2010, devolvendo sem manifestação, tendo 

eferido procurador (fl.348). 

Às fls. 344/346, o requerente Escritório Scalzilli de Advocacia 

Ltda. informou da existência de contrato de honorários no total de R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais), sem que a recuperanda tivesse pago  a parcela inicial de    

O Administrador se manifestou às fls. 349/355 requerendo a 

decretação da falência da recuperanda, tendo discorrido sobre o comportamento 

temerário da recuperanda, a qual descumpriu sistematicamente todas as 

alienação do seu patrimônio mediante o 

“protocolo de intenções” firmado com a empresa Sipar, provocou uma liquidação 

antecipada do patrimônio, além do fato novo trazido aos autos, um vez que firmado 

or ao valor que seria 

O Ministério Público opinou às fls. 361/362 pela convolação da 

recuperação em falência, além do desacolhimento da petição de fls. 344/346, ante 

dado, o qual deve ser objeto de pedido de 

Diante do relatório supra, a decretação da quebra se impõe, 

formal do 

processamento da recuperação, a qual foi deferida na distante data de 14.12.2007, 

Não obstante todas as despachos efetivados nos autos (fls. 

209/210 e 333/334), a recuperanda não logrou colaborar para o efetivo 

cumprimento das determinações, uma vez que, salvo os incidentes normais 

ocorridos em um processo recuperacional, o processo já deveria estar em fase de 

cumprimento da recuperação. No entanto, a publicação do edital pendente previsto 

relação de credores elaborada pelo 

, foi obstaculizado pela própria recuperanda, a qual 
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não atendeu à determinação para pagamento das despesas processuais e, após, 

retirou o processo em carga e com ele 

devolvendo sem nenhuma manifestação, conforme referido no despacho de fl. 348.

Por outro lado, mesmo após o deferimento do prazo extra de 

150 dias para a comprovação dos pagamentos, a autora se manifestou apenas 

informando o pagamento de parcela das reclamatórias trabalhistas, aduzindo que o 

saldo remanescente seria pago mensalmente. Nada referiu quanto aos demais 

credores constantes na relação de credores de fl. 90 e de fls. 228/230, os quais 

ultrapassam o valor de R$ 52

Observo que, ainda quando ao aspecto formal, não houve a 

apresentação dos demonstrativos mensais contábeis, incumbência que lhe 

competia, e que está expressamente descrita no despacho inicial de fls. 99/100, 

item “e”, obrigação que deriva do previsto no art. 52, IV, da Lei 11.101/2005.

Dito isso, cabe analisar, ainda, a pertinência de manutenção 

da recuperação da empresa sob a ótica da viabilidade econômica, ainda mais 

diante do fato novo trazido aos autos pela petição de fls. 344/345

A situação retratada pelo Administrador às fls. 349/355, e que 

encontra amparo nos autos,  demonstra a existência de indícios da ocorrência de 

um esvaziamento do patrimônio da recuperanda, visto que, mesmo tendo referido 

no pedido inicial que firmou cont

empreendimento, conforme “Protocolo de Intenções” juntado às fls. 69/72 com a 

empresa Sipar, está comprovado que o contrato não foi cumprido nos prazos ali 

referidos, tendo a autora informado às fls. 308/309 que houve um

qual, inclusive, não foi autorizada pelo Juízo 

empresa estava em recuperação judicial 

empreendimento. 

A situação ora abordada restou, também, referida na petição 

de fls. 344/346, na qual a requerente informou ter pactuado um contrato de 

honorários advocatícios no montante de R$ 800.000,00, referente à intermediação 

que teria sido efetivada pela empresa quanto ao empreendimento Forrest Park, de 

titularidade da empresa Sipar e construção pela autora, não tendo esta pago a 

parcela inicial dos referidos honorários.

Conforme referido pelo Administrador, é, no mínimo, estranho 
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não atendeu à determinação para pagamento das despesas processuais e, após, 

retirou o processo em carga e com ele permaneceu por mais de cinco meses, 

devolvendo sem nenhuma manifestação, conforme referido no despacho de fl. 348.

Por outro lado, mesmo após o deferimento do prazo extra de 

150 dias para a comprovação dos pagamentos, a autora se manifestou apenas 

do o pagamento de parcela das reclamatórias trabalhistas, aduzindo que o 

saldo remanescente seria pago mensalmente. Nada referiu quanto aos demais 

credores constantes na relação de credores de fl. 90 e de fls. 228/230, os quais 

ultrapassam o valor de R$ 525.000,00 (18/11/2008). 

Observo que, ainda quando ao aspecto formal, não houve a 

apresentação dos demonstrativos mensais contábeis, incumbência que lhe 

competia, e que está expressamente descrita no despacho inicial de fls. 99/100, 

eriva do previsto no art. 52, IV, da Lei 11.101/2005.

Dito isso, cabe analisar, ainda, a pertinência de manutenção 

da recuperação da empresa sob a ótica da viabilidade econômica, ainda mais 

diante do fato novo trazido aos autos pela petição de fls. 344/345. 

A situação retratada pelo Administrador às fls. 349/355, e que 

encontra amparo nos autos,  demonstra a existência de indícios da ocorrência de 

um esvaziamento do patrimônio da recuperanda, visto que, mesmo tendo referido 

no pedido inicial que firmou contrato para a construção de um grande 

empreendimento, conforme “Protocolo de Intenções” juntado às fls. 69/72 com a 

empresa Sipar, está comprovado que o contrato não foi cumprido nos prazos ali 

referidos, tendo a autora informado às fls. 308/309 que houve uma renegociação, a 

qual, inclusive, não foi autorizada pelo Juízo - providência necessária, pois a 

empresa estava em recuperação judicial -, não se sabendo, atualmente, a fase do 

A situação ora abordada restou, também, referida na petição 

fls. 344/346, na qual a requerente informou ter pactuado um contrato de 

honorários advocatícios no montante de R$ 800.000,00, referente à intermediação 

que teria sido efetivada pela empresa quanto ao empreendimento Forrest Park, de 

Sipar e construção pela autora, não tendo esta pago a 

parcela inicial dos referidos honorários. 

Conforme referido pelo Administrador, é, no mínimo, estranho 
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não atendeu à determinação para pagamento das despesas processuais e, após, 

cinco meses, 

devolvendo sem nenhuma manifestação, conforme referido no despacho de fl. 348. 

Por outro lado, mesmo após o deferimento do prazo extra de 

150 dias para a comprovação dos pagamentos, a autora se manifestou apenas 

do o pagamento de parcela das reclamatórias trabalhistas, aduzindo que o 

saldo remanescente seria pago mensalmente. Nada referiu quanto aos demais 

credores constantes na relação de credores de fl. 90 e de fls. 228/230, os quais 

Observo que, ainda quando ao aspecto formal, não houve a 

apresentação dos demonstrativos mensais contábeis, incumbência que lhe 

competia, e que está expressamente descrita no despacho inicial de fls. 99/100, 

eriva do previsto no art. 52, IV, da Lei 11.101/2005. 

Dito isso, cabe analisar, ainda, a pertinência de manutenção 

da recuperação da empresa sob a ótica da viabilidade econômica, ainda mais 

A situação retratada pelo Administrador às fls. 349/355, e que 

encontra amparo nos autos,  demonstra a existência de indícios da ocorrência de 

um esvaziamento do patrimônio da recuperanda, visto que, mesmo tendo referido 

rato para a construção de um grande 

empreendimento, conforme “Protocolo de Intenções” juntado às fls. 69/72 com a 

empresa Sipar, está comprovado que o contrato não foi cumprido nos prazos ali 

a renegociação, a 

providência necessária, pois a 

, não se sabendo, atualmente, a fase do 

A situação ora abordada restou, também, referida na petição 

fls. 344/346, na qual a requerente informou ter pactuado um contrato de 

honorários advocatícios no montante de R$ 800.000,00, referente à intermediação 

que teria sido efetivada pela empresa quanto ao empreendimento Forrest Park, de 

Sipar e construção pela autora, não tendo esta pago a 

Conforme referido pelo Administrador, é, no mínimo, estranho 
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que a recuperanda tivesse firmado contrato num valor tão expressivo e vultoso, o 

qual comprometeria a própria recuperação requerida.

Não cabe neste momento analisar a validade do contrato 

efetivado entre as partes, uma vez que sequer foi juntado aos autos

configurado está que a empresa gestou de forma temerária na condução de seus 

negócios, restando evidente a incidência do previsto no art. 94, III, da Lei 

11.101/2005, quando o devedor:... “

ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) 

realiza, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos 

ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de 

seus ativo a terceiro, credor ou não...”, 

empresa autora.   

PELO EXPOSTO, DECRETO A

GERENCIADORA DE OBRAS LTDA.,

art. 94, III, da Lei 11.101/2005,  declarando aberta a mesma na data de hoje, às 

17h30min, e determinando o que segue:

a) nomeio Administrador Judicial o S

COSTA E SILVA, sob compromisso, que deverá ser prestado em 48 horas, 

atendendo ao disposto no art. 99, IX, da LRF;

b) declaro como 

correspondente ao nonagésimo (90º) dia do pedido da recuperação, na forma 

art. 99, II, da Lei de Falências;

c) intimem

disposto no art. 99, III, da Lei de Quebras, no prazo de cinco (05) dias, 

apresentando a relação atualizada de credores

art. 104 do referido diploma legal, devendo ser requerida previamente a remessa da 

relação de credores por e-mail, no formato de texto;

 d) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos 

credores, na forma do artigo 7º, § 1º, c/c art. 99, IV, ambos da atual Lei 

Falências, devendo o Administrador Judicial apresentar a lista de credores para 

publicação do edital a que alude o § 2º do mesmo dispositivo legal;

 e) suspendam

inclusive as atinentes aos eventuais sócios s
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que a recuperanda tivesse firmado contrato num valor tão expressivo e vultoso, o 

a a própria recuperação requerida. 

Não cabe neste momento analisar a validade do contrato 

uma vez que sequer foi juntado aos autos; no entanto, 

configurado está que a empresa gestou de forma temerária na condução de seus 

, restando evidente a incidência do previsto no art. 94, III, da Lei 

11.101/2005, quando o devedor:... “a) procede à liquidação precipitada de seus 

ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) 

s, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos 

ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de 

seus ativo a terceiro, credor ou não...”, devendo ser decretada a falência da 

PELO EXPOSTO, DECRETO A FALÊNCIA da empresa

GERENCIADORA DE OBRAS LTDA., já qualificada, com fulcro no art. 73, IV, c/c 

art. 94, III, da Lei 11.101/2005,  declarando aberta a mesma na data de hoje, às 

17h30min, e determinando o que segue: 

a) nomeio Administrador Judicial o Sr. LUCIO ROSA DA 

, sob compromisso, que deverá ser prestado em 48 horas, 

atendendo ao disposto no art. 99, IX, da LRF; 

b) declaro como termo legal a data de 23/08/2007 

correspondente ao nonagésimo (90º) dia do pedido da recuperação, na forma 

art. 99, II, da Lei de Falências; 

c) intimem-se os sócios da Falida para que cumpram o 

disposto no art. 99, III, da Lei de Quebras, no prazo de cinco (05) dias, 

relação atualizada de credores, bem como atendam ao disposto no 

eferido diploma legal, devendo ser requerida previamente a remessa da 

mail, no formato de texto; 

d) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos 

credores, na forma do artigo 7º, § 1º, c/c art. 99, IV, ambos da atual Lei 

Falências, devendo o Administrador Judicial apresentar a lista de credores para 

publicação do edital a que alude o § 2º do mesmo dispositivo legal; 

e) suspendam-se as execuções existentes contra a devedora, 

inclusive as atinentes aos eventuais sócios solidários porventura existentes, exceto 
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que a recuperanda tivesse firmado contrato num valor tão expressivo e vultoso, o 

Não cabe neste momento analisar a validade do contrato 

; no entanto, 

configurado está que a empresa gestou de forma temerária na condução de seus 

, restando evidente a incidência do previsto no art. 94, III, da Lei 

a) procede à liquidação precipitada de seus 

ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) 

s, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos 

ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de 

devendo ser decretada a falência da 

da empresa GOL 

já qualificada, com fulcro no art. 73, IV, c/c 

art. 94, III, da Lei 11.101/2005,  declarando aberta a mesma na data de hoje, às 

LUCIO ROSA DA 

, sob compromisso, que deverá ser prestado em 48 horas, 

a data de 23/08/2007 

correspondente ao nonagésimo (90º) dia do pedido da recuperação, na forma do 

se os sócios da Falida para que cumpram o 

disposto no art. 99, III, da Lei de Quebras, no prazo de cinco (05) dias, 

, bem como atendam ao disposto no 

eferido diploma legal, devendo ser requerida previamente a remessa da 

d) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos 

credores, na forma do artigo 7º, § 1º, c/c art. 99, IV, ambos da atual Lei de 

Falências, devendo o Administrador Judicial apresentar a lista de credores para 

se as execuções existentes contra a devedora, 

olidários porventura existentes, exceto 
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as com datas de licitações já designadas, vindo o produto em benefício da massa, 

ou aquelas onde houve concurso de litisconsortes passivos, que prosseguirão 

quanto a estes, bem como os executivos fiscais e ações que 

quantias ilíquidas, atendendo ao disposto no art. 6º c/c o art. 99, V, ambos da atual 

Lei de Quebras; 

 f) cumpra a Sra. Escrivã as diligências estabelecidas em lei, 

em especial as dispostas no art. 99, VIII, X, XIII e respectivo parágrafo ún

mesmo dispositivo da Lei 11.101/05, procedendo

de praxe; 

 g) efetue

os bens da falida, nos termos do art. 99, XI, e da Lei 11.101/05;

 h) oficiem

encerradas as contas da demandada, bem como para que prestem informações 

quanto aos saldos porventura existentes nas mesmas, na forma do art. 121 da LRF;

 i) ainda, com base no art. 99, VI, da Lei 11.101/05, determino 

a indisponibilidade dos bens dos sócios gerentes ou administradores da 

demandada pelo prazo de que trata o art. 82, § 1º, do mesmo diploma legal, 

devendo serem oficiados aos Registros Imobiliários e Departamento de Trânsito 

para tanto, com base no art. 99, VII, da LRF

 j) nomeio perita a Sra. Gema Belló

Pedroso de Moraes  (e-

deverá sugerir datas para alienação do ativo, 

no art. 140 da Lei de Quebras.

 K) intime

 Publique

 

 Porto Alegre, 01 de novembro de 2010.
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as com datas de licitações já designadas, vindo o produto em benefício da massa, 

ou aquelas onde houve concurso de litisconsortes passivos, que prosseguirão 

quanto a estes, bem como os executivos fiscais e ações que demandarem por 

quantias ilíquidas, atendendo ao disposto no art. 6º c/c o art. 99, V, ambos da atual 

f) cumpra a Sra. Escrivã as diligências estabelecidas em lei, 

em especial as dispostas no art. 99, VIII, X, XIII e respectivo parágrafo ún

mesmo dispositivo da Lei 11.101/05, procedendo-se as comunicações e intimações 

g) efetue-se a lacração do estabelecimento e arrecadem

os bens da falida, nos termos do art. 99, XI, e da Lei 11.101/05; 

h) oficiem-se aos estabelecimentos bancários para que sejam 

encerradas as contas da demandada, bem como para que prestem informações 

quanto aos saldos porventura existentes nas mesmas, na forma do art. 121 da LRF;

i) ainda, com base no art. 99, VI, da Lei 11.101/05, determino 

ilidade dos bens dos sócios gerentes ou administradores da 

demandada pelo prazo de que trata o art. 82, § 1º, do mesmo diploma legal, 

devendo serem oficiados aos Registros Imobiliários e Departamento de Trânsito 

para tanto, com base no art. 99, VII, da LRF; 

j) nomeio perita a Sra. Gema Belló e Leiloeiro o Sr.

-mail: moraesleiloes@moraesleiloes.com.br)

atas para alienação do ativo, oportunamente, atendendo o disposto 

no art. 140 da Lei de Quebras. 

K) intime-se pessoalmente a Fazenda Nacional 

Publique-se.  Registre-se.  Intimem-se. 

Porto Alegre, 01 de novembro de 2010. 

Newton Fabrício, 
Juiz de Direito 
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as com datas de licitações já designadas, vindo o produto em benefício da massa, 

ou aquelas onde houve concurso de litisconsortes passivos, que prosseguirão 

demandarem por 

quantias ilíquidas, atendendo ao disposto no art. 6º c/c o art. 99, V, ambos da atual 

f) cumpra a Sra. Escrivã as diligências estabelecidas em lei, 

em especial as dispostas no art. 99, VIII, X, XIII e respectivo parágrafo único do 

se as comunicações e intimações 

se a lacração do estabelecimento e arrecadem-se 

bancários para que sejam 

encerradas as contas da demandada, bem como para que prestem informações 

quanto aos saldos porventura existentes nas mesmas, na forma do art. 121 da LRF; 

i) ainda, com base no art. 99, VI, da Lei 11.101/05, determino 

ilidade dos bens dos sócios gerentes ou administradores da 

demandada pelo prazo de que trata o art. 82, § 1º, do mesmo diploma legal, 

devendo serem oficiados aos Registros Imobiliários e Departamento de Trânsito 

e Leiloeiro o Sr. Moysés 

mail: moraesleiloes@moraesleiloes.com.br) o qual 

, atendendo o disposto 


