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EDITAL

Processo Digital nº: 1011149-89.2014.8.26.0032
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência
Requerente: Auto Posto Pitangueiras Araçatuba Ltda.

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE AUTO POSTO PITANGUEIRAS ARAÇATUBA LTDA.”

PROCESSO Nº 1011149-89.2014.8.26.0032

EDITAL NOS TERMOS DO ARTIGO 52, § 1º DA LEI Nº 11.101/2.005, EXTRAÍDO DO PROCESSO Nº 1011149-
89.2014.8.26.0032, DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AUTO POSTO PITANGUEIRAS ARAÇATUBA 
LTDA.

O DOUTOR RODRIGO CHAMMES, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAÇATUBA, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER a todos os credores e interessados, bem como para o público 
em geral, que por este Juízo e respectivo Cartório Judicial, tramita a Ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, registrada sob nº 
1011149-89.2014.8.26.0032, distribuída em 30/10/2.014, no valor de R$ 50.000,00, requerida por AUTO POSTO PITANGUEIRAS 
ARAÇATUBA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.179.648/0001-28, com sede na Rua das Rosas, 
nº 100, Jardim do Trevo, CEP 16060-030, na comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, alegando a requerente, em resumo, 
que atua no ramo de comércio varejista de combustíveis, lubrificantes e loja de conveniência; que é sociedade empresária 
viável, apresentando dificuldades temporárias, e que há reais condições de recuperação; requer o deferimento do pedido para 
processamento da recuperação judicial. A Inicial foi instruída com os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei 11.101/05. Pelo 
Exmo. Sr. Dr. Rodrigo Chammes, Juiz de Direito da Quarta Vara Cível local, foi proferida a decisão a seguir resumida: ...A farta 
documentação acostada aos autos com a pretensão inicial atende plenamente as exigências dos artigos 47, 48 e 51 da Lei nº 
11.101/05, de modo a se proporcionar à empresa devedora a alternativa da recuperação judicial, para viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira exposta, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, destarte, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 
à atividade econômica, que são os objetivos do instituto. Em assim sendo, estando em termos a documentação exigida no art. 
51 da Lei nº 11.101/05, doravante denominada NLF (Nova Lei de Falências), DEFIRO o processamento da RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL da sociedade empresária AUTO POSTO PITANGUEIRAS ARAÇATUBA LTDA.1) Nomeio como Administrador Judicial 
o Dr. ELY DE OLIVEIRA FARIA, OAB/SP 201.088, RG nº 23.523.738-3, CPF nº 19.143.128-03; 2) Nos termos do artigo 52, 
inciso II, da Lei nº 11.101/05, determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas 
atividades, exceto para a contratação com o Poder Público ou para o recebimento de benefícios ou incentivos fiscais creditícios, 
acrescendo, em todos os atos, contratos e documentos firmados pela autora, após o respectivo nome empresarial, a expressão 
em Recuperação Judicial ; 3) Determino, com fulcro no art. 52, inciso III, da Nova Lei de Falências, a suspensão de todas as 
ações ou execuções contra a devedora na forma do art. 6º da mesma Lei; 3.1) a suspensão supracitada, em hipótese alguma 
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação; 4) 
Deverá a devedora apresentar as contas demonstrativas mensais na forma de fluxo de caixa enquanto perdurar a recuperação 
judicial, até o dia 30 (trinta) de cada mês; 5) Comuniquem-se às Fazendas Públicas Federal e a todos os Estados e Municípios 
em que a devedora tiver estabelecimento, por carta; 6) O prazo para os credores apresentarem as habilitações de seus créditos 
ou suas divergências aos créditos relacionados pela devedora é de 15 (quinze) dias a contar da publicação do respectivo edital, 
6.1) A autora deve providenciar minuta do edital a que se refere o art. 51, § 1º, da Lei nº 11.101/05, onde, para conhecimento 
de todos os interessados, deverá constar, também, o passivo fiscal, com advertência dos prazos dos artigos 7º, § 1º, e art. 
55, da NLF, providenciando a devedora a sua publicação, no prazo de 10 (dez) dias, observando-se o art. 191 da NLF, 6.2) 
A devedora deve providenciar a publicação dos editais no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo e em 
jornal de grande circulação, 7) Eventuais habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados pela devedora (art. 
7º, § 2º), que são dirigidas ao administrador judicial, deverão ser protocoladas diretamente no seu escritório profissional, na 
Rua Bernardino de Campos, nº 613, Araçatuba/SP, CEP 16015-500, 8) Faculto aos credores, a qualquer tempo, requerer a 
convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores, se o caso, observado o disposto no art. 36, § 2º, 
da Lei nº 11.101/05; 9) O plano de recuperação judicial deve ser apresentado no prazo de 60 dias, na forma do art. 53, sob pena 
de convolação da recuperação judicial em falência; 9.1) Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo aviso do art. 
53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, com prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, independentemente da publicação do 
quadro de credores do administrador judicial.Abaixo a relação nominal de credores, com os respectivos valores e classificação 
de cada crédito:Relação de credores e classificação dos créditos atualizada até 30/10/2.014Credor Total Classificação dos 
créditos Caixa Econômica Federal 663.509,90 Credor Quirografário Caixa Econômica Federal 926.813,70 Credor Quirografário 
Banco Topázio S/A 95.621,64 Credor Quirografário Banco Santander S/A 142.676,45 Credor Quirografário Banco do Brasil S/A 
717.977,81 Credor Quirografário Total 2.546.599,50 Pelo presente, ficam os credores cientificados de que terão o prazo de 15 
dias, a partir da publicação deste edital, para apresentarem ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências 
quanto aos créditos acima relacionados, tendo o Administrador Judicial Ely de Oliveira Faria criado um e-mail específico para 
tanto, qual seja, rj.pitangueiras.elyfaria.adm@carmonaefaria.com.br. Ficam ainda, advertidos os credores que terão, nos termos 
do art. 55 da Lei 11.101/05, o prazo de 30 dias, contados da publicação da 2ª relação de credores promovida pelo administrador 
judicial nos termos do art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/05, para apresentarem suas objeções ao plano de recuperação judicial. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM.Juiz expedir o presente que 
será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, aos 26 
de fevereiro de 2015. Eu, Ana Maria Braga Salas, escrevente, digitei. Eu, Altemir Antonio Gomes, Diretor, subscrevi.

RODRIGO CHAMMES
Juiz de direito
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