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DECISÃO
Processo Digital nº:
1003340-58.2019.8.26.0360
Classe - Assunto
Recuperação Judicial - Concurso de Credores
Requerente:
Rita Maria Souza Gonçalves Dias
Tipo Completo da Parte
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>
Passiva Principal <<
Informação indisponível >>:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sansão Ferreira Barreto

Vistos.

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial realizado por Rita Maria Souza
Gonçalves Dias, em que a requerente alega, em resumo, que é produtora rural e tem como
atividade predominante o cultivo de café, setor que foi impactado pela crise econômica. Explanou
que, por exercer atividade empresarial por equiparação, faz jus ao pedido recuperacional,
sobremaneira porque preenche os requisitos da Lei 11.101/05 (fls. 01/10). Com o pedido inicial
vieram os documentos de fls. 11/228.

Sobre o pedido, após a apresentação dos documentos listados nos artigos 48 51 da
Lei 11.101/05, houve manifestação favorável do Administrador Judicial e do Ministério Público.

É a síntese do necessário. DECIDO.

1 - Tendo sido preenchidos os requisitos previstos na Lei 11.101/05, DEFIRO o
processamento da recuperação judicial de RITA MARIA SOUZA GONÇALVES DIAS em
conjunto com a Recuperação Judicial da PESSEGUEIRO FAZENDA DE CAFÉ LTDA – processo
cadastrado sobre o nº 1003190-77.2019.8.26.0360, perante esse Juízo -, em litisconsórcio ativo e
consolidação processual.

2 – NOMEIO, como administrador judicial, LASPRO CONSULTORES LTDA.,
CNPJ 22.223.371/0001-15 (representado por Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, OAB/SP nº
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98.628), com endereço na Rua Major Quedinho, 111, 18º andar, Consolação, São Paulo-SP, CEP
01050-030, e endereço eletrônico (lasproconsultores@laspro.com.br) que, em 48 horas, prestará
compromisso, e, em 10 dias, apresentará primeiro relatório, como incidente à recuperação judicial,
assim como os relatórios mensais subsequentes.

Todos os relatórios deverão ser instruídos com fotografias do estabelecimento,
incluindo maquinário e estoque, com o administrador judicial presente.

Nos relatórios mensais deverão constar informações a respeito do número de
empregados em exercício, demissões no período, pagamentos de verbas trabalhistas e rescisórias,
recolhimento de impostos e encargos sociais.

Também deverá ser objeto de exame, em cada relatório, a movimentação
financeira da recuperanda, a fim de que se verifique eventual ocorrência de hipótese prevista no
art. 64 da LRF.

3 - DETERMINO a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, e
também o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos juízos onde se
processam, ressalvadas as disposições dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do artigo 49 e
inciso III do artigo 52 da mesma Lei. Caberá à recuperanda a comunicação da suspensão aos juízos
competentes;

4 - Apresentação de contas demonstrativas pela recuperanda até o dia 30 de cada
mês, sob pena de destituição dos seus controladores e administradores.

Todas as contas mensais deverão ser protocoladas como incidente à recuperação
judicial, e não nos autos principais.

Sem prejuízo, à recuperanda caberá entregar mensalmente ao administrador
judicial os extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de
recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim de que
possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual ocorrência de
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hipótese prevista no art. 64 da LRF;

5 - Apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias, após a verificação
pelo administrador judicial.

6 - P.I. Ciência ao Ministério Público.

Mococa, 21 de outubro de 2020.
- SANSÃO FERREIRA BARRETO Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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