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econômico-financeira do empresário devedor, viabilizando a manutenção de suas atividades. Nesta senda, vale citar o art. 47 da 
Lei 11.101/2005: “Art. 47 A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. No caso dos autos, 
verifica-se prima facie que os documentos juntados comprovam que as requerentes preenchem os requisitos legais para o 
deferimento da recuperação judicial, conforme art. 48 da Lei 11.101/05. A petição inicial foi suficientemente instruída, nos termos 
exigidos pelo art. 51 da Lei nº 11.101/05. Em síntese, o pedido está em termos para ter o seu processamento deferido, já que 
presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da “crise 
econômica-financeira” das devedoras. O litisconsórcio ativo também está bem justificado, na medida em que todas as empresas 
atuam de forma sistêmica e integram um mesmo grupo econômico. Nesse sentido, a preservação dos benefícios sociais e 
econômicos decorrentes da atividade empresarial saudável (que é o objetivo do presente processo), será mais bem atendida se 
enfrentada a situação de crise de maneira global, considerando as empresas integrantes do grupo econômico, e não 
isoladamente. Assim, pelo exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/05, DEFIRO o processamento da recuperação judicial 
das empresas SHI TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, CNPJ nº 09.199.665/0001-40, HAW ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA, CNPJ nº 16.633.151/0001-17 e AHW ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA, 
CNPJ nº 19.598.378/0001-67. Em continuação, portanto, delibero: 1) Como administrador judicial (art. 52, I, e art. 64) nomeio 
ELY DE OLIVEIRA FARIA, CPF nº 218.143.128-03, com endereço na Rua Bernardino de Campos, nº 613, CEP 16015-500, na 
cidade de Araçatuba/SP, telefones: (18) 3625-3901, 3621-7805 e 3622-9066, endereço eletrônico: contato@carmonaefaria.com.
br, para fins do art. 22, III, devendo ser intimado, para que em 48 (quarenta e oito) horas, assine o termo de compromisso, sob 
pena de substituição (arts. 33 e 34), nos termos do art. 21, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, ficando autorizada a intimação 
via e-mail institucional; 1.1) Deve o administrador judicial informar o juiz a situação da empresa em 10 dias, para fins do art. 22, 
II, “a” (primeira parte) e “c” da Lei nº 11.101/2005. 1.2) Caso seja necessária a contratação de auxiliares (contador, advogados, 
etc), deverá apresentar o contrato, no prazo de 10 (dez) dias; 1.3) Caberá ao administrador judicial fiscalizar a regularidade do 
processo e o cumprimento dos prazos pelas recuperandas. 1.4) No mesmo prazo assinalado no item 1.1, deverá o administrador 
judicial apresentar sua proposta de honorários. 1.5) Quanto aos relatórios mensais, que não se confundem com o relatório 
determinado no item 1.1, supra, deverá o administrador judicial protocolar o primeiro relatório como incidente à recuperação 
judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os relatórios mensais subsequentes deverão 
ser, sempre, direcionados ao incidente já instaurado. 2) Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/05, determino a “dispensa da 
apresentação de certidões negativas para que as devedoras exerçam suas atividades, exceto para a contratação com o Poder 
Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios”, no caso, as devedoras, observando-se o art. 69 
da Lei 11.101/05, ou seja, deverá ser acrescido ao nome empresarial a expressão “em Recuperação Judicial”, oficiando-se, 
inclusive, às Juntas Comerciais para as devidas anotações, providenciando as recuperandas o encaminhamento. 3) Determino, 
nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, “a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores”, na forma do 
art. 6º, devendo permanecer “os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 
7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei”, providenciando 
as devedoras as comunicações competentes (art. 52, §3º). 4) Determino, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005, às 
devedoras a “apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição 
de seus administradores”, sendo que o primeiro demonstrativo mensal deverá ser protocolado como incidente à recuperação 
judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes 
deverão ser, sempre direcionados ao incidente já instaurado. Defiro o pedido das requerentes para que referidos demonstrativos 
mensais sejam apresentados até o dia 20 (vinte) de cada mês. 5) Defiro o pedido formulado pelas requerentes quanto à 
suspensão dos efeitos dos protestos lavrados. Justifico: Consabido é o fato de que, nos termos do art. 6º, caput, da Lei 11.101/05, 
o deferimento do processamento da recuperação judicial, malgrado dependente de mero exame formal (como sedimentado na 
Jurisprudência), acarreta a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. Ademais, 
o §4º do sobredito dispositivo legal dispõe que “na recuperação judicial, a suspensão de que trata ocaputdeste artigo em 
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da 
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 
independentemente de pronunciamento judicial”. Pois bem. A razão principal pela qual a Lei impõe o prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias para a suspensão das ações e execuções que tramitam contra a empresa recuperanda não é outra senão 
considerar que tal lapso temporal é suficiente para a aprovação do plano em Assembleia de Credores. Evidentemente, com a 
aprovação do plano homologada judicialmente, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta dias), haverá novação dos créditos, nos 
termos do art. 59 da Lei 11.101/05, que ficará condicionada ao cumprimento do plano dentro do prazo de 02 (dois) anos, sob 
pena de decretação de falência com o restabelecimento dos créditos nas condições originárias (art. 61, §1º, da Lei 11.101/05). 
Assim sendo, considerando o princípio da preservação da empresa (art. 47, Lei 11.101/05) e tendo em vista as peculiaridades 
que envolvem as recuperandas (porque pode haver abalo nas relações comerciais das requerentes), sem perder de vista o 
raciocínio jurídico acima explicitado, entendo que o pedido de suspensão dos efeitos dos protestos lavrados de títulos emitidos 
até a distribuição do pedido recuperacional deve ser deferido, não com prazo indeterminado, mas sim pelo lapso de 180 (cento 
e oitenta dias), após o que, na hipótese de ainda não ter sido aprovado o plano de recuperação judicial perante a Assembleia de 
Credores, fica desde logo autorizado o restabelecimento da publicidade, assim como o prosseguimento das ações e execuções 
outrora suspensas. Sobremais, para não se violar o princípio da transparência, a presente decisão não obstará que a anotação 
“em recuperação judicial” permaneça no cartório distribuidor e em outros órgãos públicos, ligados ou não ao Poder Judiciário. 
Neste sentido, o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 
INSCRIÇÕES RESTRITIVAS E DOS EFEITOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS VINCULADOS À RECUPERAÇÃO PELO PRAZO 
DE 180 DIAS LEI Nº 11.101/2005, ART. 6º, E §4º - PEDIDO INDEFERIDO POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA 
BLINDAGEM TAMBÉM PARA INSCRIÇÕES RESTRITIVAS E PROTESTOS TANTO EM NOME DO DEVEDOR PRINCIPAL 
COMO DE COOBRIGADOS INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, “CAPUT”, E SEU §4º, E DO ART. 52, III, AMBOS DA LEI Nº 11.101/2005 
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO. A blindagem prevista no art. 6º, e seu §4º, da Lei nº 11.101/2005, também 
autoriza, pelo período legalmente indicado, a suspensão dos efeitos do protesto de títulos e de inscrições restritivas referentes 
a dívidas vinculadas à recuperação judicial.” (Agravo de Instrumento nº 71834/2011, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. João 
Ferreira Filho, j. 29.11.2011, unânime, DJE 02.12.2011). Posto isto, defiro o pedido formulado pelas requerentes, o que faço 
para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos de títulos de créditos concursais (sujeitos à recuperação judicial) com 
datas de emissão até o dia 07/01/2016 (data da distribuição do pedido recuperacional), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
expedindo-se ofícios aos cartórios de protestos das Comarcas de Presidente Prudente e Regente Feijó. Consigno que, para não 
se violar o princípio da transparência, a presente decisão não obstará que a anotação “em recuperação judicial” permaneça no 






