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Processo: 0002244-63.2017.8.16.0072
Classe Processual: Recuperação Judicial
Assunto Principal: Recuperação judicial e Falência
Valor da Causa: R$5.750.670,62
Autor(s): . CONVENIÊNCIA BRASÍLIA LTDA. - ME e outro.
Réu(s): . Este juizo (CPF/CNPJ: 085.874.179-24)
R. Rafaini Pedro, 41 - Centro - COLORADO/PR - CEP: 86.690-000
Terceiro(s): * BANCO BRADESCO S/A e
outros._____________________________________________________________
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS COM PRAZO
DE 15 (QUINZE) DIAS PARA HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS, NOS TERMOS DO
ART. 52, § 1» DA LEI n. 11.101/2005. RECUPERAÇÃO JUDICIAL: POSTO BRASÍLIA DE
COLORADO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n° 78.929.213/0001-90 e CONVENIÊNCIA
BRASÍLIA LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n" 23.388.338/0001-68. AO DOUTOR DIEGO
GUSTAVO PEREIRA, MERITÍSSIMO JUIZ SUBSTITUTO DE DIREITO DA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER,
pelo presente edital, expedido conforme o contido no artigo n° 52, § I, da Lei n 11.101/2005,
que ficam cientes quaisquer credores e eventuais interessados ou prejudicados, que neste
Juízo tramitam os autos de n° 0002244-63.2017.8.16.0072, de RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
ajuizada na data de 26.06.2017, por POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob n" 78.929.213/0001-90, com sede e foro na cidade de Colorado, Estado do
Paraná, na Avenida Paraná, n. 1.369, Centro, CEP 86.690-000 e CONVENIÊNCIA BRASÍLIA
LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n" 23.388.338/0001-68, com sede e foro na cidade de
Colorado, Estado do Paraná, na Avenida Paraná, n. 1369, Sala 01, Centro, CEP 86.690-000;
Informa o PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS) para habilitação dos créditos ou divergências quanto
aos créditos relacionados, se necessário, na forma do art. 7°, § 1° da Lei 11.101/05, junto ao
Administrador Judicial, profissional responsável pela administração judicial, nos termos do
art. 21, parágrafo único da Lei 11.101/2005, nomeado o Dr. ELY DE OLIVEIRA FARIA, OAB/
SP 201.088, cf. mov. 47.1, telefones (18) 3625-3901, (18) 3621-7805, (18) 99765-8006 e (11)
97245-4544. Tudo em conformidade com o resumo da petição inicial e da decisão que deferiu
o processamento da Recuperação Judicial: Resumo da Petição Inicial: A inicial foi emendada
(mov. 21) para que fossem apresentados documentos indispensáveis para recebimento e
para que fosse aprofundado as demonstrações de forma concreta as razões da crise, em
cumprimento do despacho de seq. 18. As requerentes cumpriram com os requisitos subjetivos
e objetivos, previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, elencando como causas
concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico- financeira: (1) Nos fatores
macroeconômicos, a forte recessão econômica, alegando ser a pior desde os anos 1930,
havendo recuo do Produto Interno Bmto (PIB), o que afetou os postos de combustíveis, aliado
ao desaquecimento do mercado de automóveis que fazem parte da "cadeia econômica", que
por conseqüência prejudicaram o bom rendimento das empresas; (II) Adentrando aos fatores
microeconômicos, as Recuperandas citaram a alta da inadimplência; (III) O aumento dos
custos que ocorreu por conta de diversas exigências do IAP, exigências estruturais da Ipiranga,
e o aumento desenfreado do preço do combustível; (IV) Por conseqüência, o aumento do
endividamento bancário e das Despesas Financeiras (juros, e demais taxas); e (V) O resultado
negativo, que se encontra de tal forma, pelos reflexos da redução das Receitas, aumento dos
Custos e Despesas Financeiras. Preliminarmente, as requerentes pleitearam pela formação de
litisconsórcio ativo das empresas Posto Brasília de Colorado Ltda. e Conveniência Brasília Ltda.
- ME, tendo em vista que atuam de forma sistêmica com o mesmo centro diretivo e com relação
de interdependência entre elas. A empresa Posto Brasília de Colorado Ltda. iniciou a atividade
econômica, no ano de 1985, direcionando-se para o comércio varejista de combustíveis
e lubrificantes. Atualmente, é o posto de combustível mais tradicional da região de Colorado/
PR, para os moradores e viajantes. Já a empresa Conveniência Brasília Ltda. - ME iniciou as
atividades em 2015, prestando serviços de comércio varejista de produtos alimentícios em
geral, de mercadorias em loja de conveniência e de lubrificantes, fazendo parte do complexo
empresarial do Posto. Todavia, devido as dificuldades financeiras em razão do mercado
econômico atual, não restou outra alternativa senão o auxílio do Poder Judiciário para o
seu soerguimento. As requerentes alegaram a necessidade da Recuperação Judicial e a
possibilidade de superação da crise econômica, visto que: (a) são empresas sólidas no mercado,
sendo o Posto atuante há 32 anos, sempre primando pela qualidade e bom atendimento dos
seus clientes; (b) está apostando em uma reestruturação operacional e em uma readequação
da política financeira; (c) o deferimento da Recuperação Judicial, dará o tempo necessário
para estabilização das Despesas Financeiras e para readequação dos Custos, bem como
o manejo de novas práticas quanto a inadimplência. Dentre as medidas a serem adotadas
para a superação da crise econômico-financeira, destacam-se: (a) o alcance de mteas de
otimização de custos mensais; (b) obtenção de recursos no fluxo de caixa; (c) reestruturação
da gestão da empresa e renegociação de dividas em condições especiais adequando seu
pagamento com o fluxo de caixa atual; (d) a redução das taxas de juros e o alongamento de
prazos para pagamento. Informam, ainda, que possuem grande "know-how" na atividade que
desenvolvem, mas que somente a Recuperação Judicial possibilitará a reestruturação, de modo
a prosseguir no desenvolvimento da atividade e a manter os empregos diretos e indiretos de
funcionários. Assim, requereram, por meio da tutela de urgência: (a) a suspensão de todas
as ações e execuções, em face das empresas requerentes; (b) a suspensão de quaisquer
atos constritivos em sede de execuções fiscais; (c) a decretação de segredo de justiça; (d)
a abstenção das instituições financeiras de realizar qualquer ato de retenção ou bloqueio de
valores das contas bancárias das Recuperandas c que liberem eventuais valores bloqueados,
que se abstenham de bloquear o acesso as contas bancárias, que se abstenham de reter
quaisquer valores futuros referente à títulos emitidos; (e) que a Copei se abstenha de interromper
o fornecimento de energia elétrica; (f) que seja mantida na posse do imóvel da matrícula 10.581
do Registro de Imóveis da Circunscrição de Colorado/PR e dos reservatórios metálicos, em
respeito ao princípio da preservação da empresa, por serem bens essenciais a atividade; (g)
que fosse determinado a suspensão dos protestos e inscrições em face das requerentes; (h) a
dispensa de certidões negativas para que as Requerentes exerçam suas atividades. Resumo da
Decisão (Seq. 47): Trata-se de pedido de Recuperação Judicial proposta por POSTO BRASÍLIA
DE COLORADO LTDA. e CONVENIÊNCIA BRASÍLIA LTDA. - ME, com base no artigo 47 e
seguintes da Lei 11.101/2005. A farta documentação acostada aos autos com a pretensão inicial
e emenda de seq. 21, conforme confirmado pela prova pericial de seq. 40, atende plenamente

as exigências dos artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, de modo a se proporcionar às
devedoras a alternativa da recuperação judicial, para viabilizar a superação da situação da 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 estimulo à atividade econômica, que são objetivos do instituto.
Desse modo, o Magistrado deferiu o processamento da Recuperação Judicial, com base no
laudo pericial apresentado pelo Administrador Judicial e nomeou para o cargo o Dr. ELY DE
OLIVEIRA FARIA e como auxiliar o Dr. MARCIO DALÉ, fixando a remuneração do administrador
judicial no valor correspondente a 3% e do auxiliar em 2% do passivo total, de modo que 60%
serão pagos em 24 parcelas mensais, iguais e sucessivas a contar do dia 10.10.2017 e os 40%
restantes serão pagos em parcela única no encerramento da Recuperação Judicial. No que se
refere as tutelas de urgência, determinou: (I) Quanto a dispensa de apresentação de certidões
negativas, determino a "dispensa de apresentação de certidões negativas para que o devedor
exerça suas atividades, exceto para a contratação o Poder Público, ou para recebimento de
benefícios e incentivos fiscais ou creditícios", ou seja nos próximos atos, contratos e documentos
futuros firmados pela empresa requerente seja o nome empresarial seguido de expressão "em
Recuperação Judicial", no que tange à dispensa de certidões negativas de débitos fiscais, com
a emenda à inicial, que trouxe a informação de inexistência de débito fiscal, restou prejudicado
o pedido contido na peça vestibular; (II) Quanto ao "stay period", determinou a suspensão na
forma do Art 6 da LRF, devendo o referido prazo ser contado em dias úteis; (III) Quanto as travas

bancárias: (a) A cessão de recebiveis enquadra-se na hipótese do artigo 49, §3S, assim o crédito
não se sujeita a Recuperação Judicial, podendo o credor valer-se da trava bancária mesmo no
"stay perido"; (b) Quanto o leasing se enquadra na mesma situação da cessão de recebiveis; (c)
Quanto aos créditos bancários concursais, deferido o pedido para que havendo saldo negativo
em conta corrente, eventuais depósitos e créditos feito na mencionada conta não poderão ser
utilizados para pagamento do saldo devedor, que sejam restituídos no prazo de 10 dias, os
valores creditados em conta corrente desde a data do pedido de recuperação (26.06.2017) e que
foram
utilizados para abatimento do saldo devedor das referidas contas, sob pena de multa diária de R
$ 10.000,00, limitado ao valor retido indevidamente; (d) Quanto ao acesso e movimentação das
contas bancárias, pugnou que fosse liberado todo e qualquer acesso, por meios eletrônicos e
físicos, o qual foi deferido parcialmente, para assegurar às autoras o acesso a movimentações
das contas bancárias, dos valores existentes na conta até a data do pedido de recuperação
judicial (26.06.2017) e, ainda, aqueles que deverão ser restituídos, que quando inexistindo
cláusula resolutiva expressa no contrato de abertura de conta corrente, ou se existindo, as
Instituições Financeiras optarem pela manutenção, deverão assegurar o acesso de forma
irrestrita. (IV) Quanto a manutenção da posse dos bens garantidores dos financiamentos,
deverá a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S. A., se abster de vender ou retirar
do estabelecimento do devedor, durante o "stay period", os bens objeto dados em garantia de
cumprimento dos contratos bancários; (V) Quanto a suspensão do fornecimento de energia
elétrica, determinou que à Copei se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica
às autoras em razão de débitos anteriores a 26.06.2017; (VI) Quanto a suspensão dos protestos
e das restrições dos cadastros de devedores, somente podem ser excluídos com a plena
novação, a qual somente ocorrerá com a aprovação do Plano e o seu cumprimento nos 24
meses subsequentes, situação que, por ora, não se pode admitir como certa. Quanto as demais
diligências: (I) Determinou à devedora, nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005,a
a apresentação de contas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, até o dia 30 (trinta)
de cada mês, a serem autuadas em apenso, sob pena de destituição de seus administradores;
(II) Solicitou a expedição de comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos
os Estados e Município em que as devedoras tiverem estabelecimentos, providenciando elas
os respectivos endereços, no prazo de 10 (dez) dias, bem como o encaminhamento das cartas;
(III) Determinou a incumbência da devedora para providenciar a publicação dos editais; (IV)
Destacou o prazo para os credores apresentarem as habilitações de seus créditos ou suas
divergências aos créditos relacionados pelas devedoras no prazo de 15 (quinze) dias a contar
da publicação do respectivo edital (LRF, art. 7®, p. 1®), devendo os pedidos serem dirigidos
diretamente ao administrador judicial, com escritório profissional, situado na Rua Bemardino
de Campos, 613, CEP 16.015-500, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, destacando
ainda por fim que relativamente aos créditos trabalhistas, eventual divergência ou habilitação é
necessário que exista sentença trabalhista líquida e exigível (com trânsito em julgado) c que as
habilitações retardatárias estarão sujeitas ao pagamento das custas processuais; (V) Facultou
aos credores, a qualquer tempo, requerer a convocação da Assembleia Geral de Credores
para a constituição do Comitê de Credores, observado o disposto no Art. 36, §2°, da LRF; (VI)
E determinou a apresentação do Plano de Recuperação Judicial, no prazo de 60 (sessenta)
dias, na forma determinada no Art. 53 da LRF, sob pena de convolação da recuperação judicial
em falência. Colorado, 25 de setembro de 2017. RELAÇÃO DE CREDORES: CREDORES DA
EMPRESA POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA. - CREDORES CLASSE III: CLÁUDIO
ARTICO, R$ 330.000,00; MARIA GABRIELA MOURÃO ARTICO, RS 1.440.000,00; BANCO
BRADESCO, R$ 349.365,85; FINAME BRADESCO, R$ 90.014,00; BANCO DO BRASIL, R$
221.596,20; FINAME BB, R$ 54.930,50; BANCO 1TAÚ, R$ 75.416,89; BANCO SANTANDER,
R$ 246.965,00; BANCO SICOOB, RS 183.210,56; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, R$
1.500.219,00; IPIRANGA FINANCIAMENTO, R$ 471.699,75; IPIRANGA FORNECEDOR, R$
323.333,40; COPEL DISTRIBUIDORA S. A., RS 9.270,96; CARTÕES CAIXA, R$ 64.056,96;
BANCO DO BRASIL S. A. - CARTÃO, R$ 111.820,80; CREDORES CLASSE IV: JV SOUZA, RS
8.465,38; MAN BATALHA INFORMÁTICA LTDA. - EPP, RS 2.950,00; GUIRRO CONSULTORIA
EMPRESARIAL, RS 00; S.S. MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA. - ME, RS 3.000,00.
CREDORES DA EMPRESA CONVENIÊNCIA BRASÍLIA LTDA. - ME - CREDORES CLASSE
111: BANCO SICOOB, RS 15.948,57; IPIRANGA FINANCIAMENTO, RS 203.674,80; AM/PM
COMESTÍVEIS, RS 30.230,14; CREDORES CLASSE IV: JV SOUZA, RS 2.501,86 TOTAL DA
RECUPERAÇÃO: RS 5.840.684,62. Faz saber finalmente que ficam intimados para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, os credores não relacionados acima declarem seus créditos, ou,
ainda, para aqueles acima relacionados apresentem divergências, nos termos do artigo 7°, §
1° da Lei 11.101/2005, diretamente ao Administrador Judicial. Dado e passado, nesta cidade
e comarca de Colorado, Estado do Paraná, em 19/01/2018. Eu, Aya Sato, Escrivã, o digitei e
subscrevi.
DIEGO GUSTAVO PEREIRA
Juiz Substituto
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