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CROMOSETE
58.506.254/0001.66 requereu a

E

EDITORA

foi

constatar que a

apresentada nos termos do art. 51 da Lei 11.101/2005
de bens da

cuja retirada ainda

Outrossim,
aferir em

reais a

perspectivas de seu passivo

da

da

impressos),
ser enfrentada e

foi

da parte autora, seu efetivo funcionamento, as
a

de irregularidades e lacunas nos dados
a

preliminares acerca das causas de sua crise
de livros e demais
de

quase integralmente

se perfectibilizou.

e financeiros apresentados, a recente
distribuidoras

CNPJ

judicial em 04/02/2019.
Realizada a

juntada, salvo a

LTDA.,

de

(crise no setor
na forma

e das

do maior fluxo de

ocasionando queda nos pedidos de produtos de materiais
nas

objeto de

acerca dos
de tutela de

(fls. 323) e a
por parte deste

de despejo a
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fls. 726/728, a locadora do
recuperanda prestou seus esclarecimentos sobre a

no qual funciona a sede da

do contrato de aluguel. Mencionou que

titulo judicial consistente em ordem de despejo, com
nos autos 100.5933-80.2018.8.26.0009, em

judicial transitada em julgado,

perante a

Vara

do Foro Regional da

Vila Prudente da Comarca da Capital. Por mera liberalidade, o locador autorizou a
do

a data de 31.01.2019, quedando-se inerte a

proposta de
que

do

pela

houve qualquer

Embora tenha havido

a data de 31.03.2019, a

da aludida proposta e que

informou

retomar o andamento da ordem de

despejo.

O BREVE RELATO.
DECIDO.

Os documentos juntados aos autos comprovam que a requerente
preenche os requisitos legais para requerimento da
11.101/05. A
da Lei

judicial, conforme art. 48 da Lei

inicial foi adequadamente

11.101/05. Em

o pedido

nos exatos termos exigidos pelo art. 51

em termos para ter o seu processamento deferido,

que presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005), verificando-se a
possibilidade de

da

das devedora.
Ademais, embora a

sido perfectibilizada, o fato
vez que

informada ainda

que o processamento da

tenha

judicial pode ser deferido, uma

perigo de irreversibilidade da medida, mormente diante de todos os fatos que

foram apurados por

da

realizada de maneira

resultados de

das

inerentes

soerguimento,

para a boa

e

proporcionando os

atividade sobre a qual se pretende o

do feito e como garantia de escorreita

de vontade dos credores.
Assim, pelo exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005,
DEFIRO o processamento da

judicial da empresa CROMOSETE

EDITORA LTDA., CNPJ 58.506.254/0001.66.

E
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Portanto:
1) Como administrador judicial (art. 52, I, e art. 64) nomeio
WALD, ANTUNES, VITA, LONGO E ASSOCIADOS, CNPJ n. 29.550.787/0001-47,
representada por Samantha Mendes Longo, OAB/RJ 104.119, com
Kubitschek,

510,

andar, Conjunto 81, Vila Nova

na Avenida Juscelino

CEP 04543-906,

Paulo, SP,

para os fins do art. 22, III, devendo ser intimado, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o
termo de compromisso, pena de

(arts. 33 e 34), nos termos do art. 21,

da Lei 11.101/05, ficando autorizada a

via e-mail institucional.

A
decorreu do

do perito para o

e objetivo trabalho de

de dados e demais

judicial

multidisciplinares na

determinada, a qual produziu resultado positivo para a
credores, efetivos titulares da

da

que lhe foi

do processo e para que todos os

da viabilidade

possam obter a

atinentes atividade objeto da presente

judicial.

Ressalvados os valiosos posicionamentos em
em

daquele que

nada macula a
deferimento ou

a

ser futuramente nomeado como administrador judicial em

que foi determinada e
do processamento da

interfere indevidamente na
judicial.

Como bem demonstrou o caso dos autos, a
de forma objetiva, esclarecendo diversos pormenores da

autos,

judicial e posterior

foi realizada
financeira,

administrativa e fiscal da recuperanda. Todos os dados coletados
da

do

de

do feito, por trazer a realidade da empresa aos

que os credores acompanhem o processo

cientes de sua

e

regularidade, sobretudo quando forem, eventualmente, manifestar sua vontade em AGC, acerca da
viabilidade

da atividade.
E a objetividade empreendida pelo agora administrador judicial

decorre de sua

e proficiente no mercado, como comumente experimentado nesta vara

especializada por outros profissionais do ramo, o que proporciona a
ambiente do processo de
do mercado nas

da moral hazard no

judicial e, consequentemente, permite o aumento da
relacionadas
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Por todas essas

nomeio o administrador judicial acima

mencionado.
1.1) Deve o administrador judicial informar o
empresa em 10 dias, para fins do art. 22, II,

(primeira parte) e

1.2) Caso seja
advogados etc.)

a

da

da Lei n. 11.101/05.

a

de auxiliares (contador,

apresentar o contrato, no prazo de 10 dias.
1.3)

ao administrador judicial fiscalizar a regularidade do

processo e o cumprimento dos prazos pela recuperanda.
1.4) No mesmo prazo assinalado no item 1.1,

o

administrador judicial apresentar sua proposta de
1.5) Quanto aos
determinado no item 1.1, supra,
como incidente

se confundem com o

o administrador judicial protocolar o primeiro

judicial, ao passo que

principais, sendo que os
incidente

mensais, que

mensais subsequentes

ser juntados nos autos
ser, sempre, direcionados ao

instaurado.
2) Nos termos do art. 52, II, da Lei 11.101/2005, determino a
da

de

exceto para
fiscais ou

negativas para que os devedores

suas atividades,

ou para recebimento de

ou incentivos

com o Poder

no caso, a devedora, observando-se o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome

empresarial seja seguido da
2.1) Em
da(s) recuperanda(s),
na qual conste,

Juntas Comerciais da(s) respectiva(s) sede(s)

ela(s) providenciar a competente
da

ao(s) aludido(s)

do nome com a

a

data do deferimento do processamento e os dados do administrador judicial nomeado,
comprovando, nos autos, o encaminhamento da

no prazo de 15 dias.

3) Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005,
de todas as
devendo permanecer

ou

contra os

respectivos autos no

na forma do art.

da LRF,

onde se processam, ressalvadas as
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previstas nos
e

e

do art.

do art. 49 dessa mesma

dessa Lei e as relativas a

excetuados na forma dos

providenciando a devedora as

competentes (art.

52,
4) Determino, nos termos do art. 52, IV, da Lei 11.101/2005,
devedora a

de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a

judicial, sob pena de
mensal

de seus

sendo que o primeiro demonstrativo

ser protocolado como incidente

judicial, ao passo que

ser

juntados nos autos principais, sendo que os demonstrativos mensais subsequentes
sempre, direcionados ao incidente

instaurado.

5)
por carta,

Fazendas

a recuperanda providenciar a

de

Federal e de todos os Estados e

tiver estabelecimentos e filiais (LRF, art. 52, V), na qual
ou

ser,

em que a devedora

constar o

desta

desta, providenciando, outrossim, o seu encaminhamento.
6) O prazo para

relacionados (pela devedora)

ou

aos

de 15 (quinze) dias a contar da

do respectivo edital

(LRF, art.
Considerando que a recuperanda apresentou minuta da
credores elencada na inicial, nos moldes do artigo 41 da Lei n. 11.101/05

de

a minuta da

de credores ser entregue, no formato word, para a serventia complementar a referida
minuta com os termos desta

bem com intimar a recuperanda, por telefone ou e-mail

institucional, certificando-se nos autos, para que proceda ao recolhimento do valor das despesas de
do edital no
com o

Oficial

do Tribunal de

de

Paulo, de acordo

de caracteres, no prazo de 24 horas, sob pena de
Dessa maneira,

o edital a que se refere o art. 52,

Lei 11.101/2005, onde, para conhecimento de todos os interessados,
passivo fiscal, com

dos prazos dos arts.

constar,

e 55 da LREF.
a(s) recuperanda(s) providenciar a

do edital em jornal de grande

no prazo de 05 dias.
7) Eventuais

ou

quanto aos

da
o
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relacionados pela devedora (art.

que

dirigidas ao administrador judicial,

ser

digitalizadas e encaminhadas diretamente ao administrador judicial, SOMENTE

do e-mail

ajcromosete@wald.com.br, criado especificamente para este fim e informado no edital a ser
publicado, conforme item 6, supra.
Observo, neste
que para eventual

em especial quanto aos

ou

(com

que exista

trabalhistas,
trabalhista

em julgado), competindo ao MM. Juiz do Trabalho eventual

e
do

valor a ser reservado.
7.1)
prevista no art.

o administrador judicial, quando da

da Lei 11.101/2005,

minuta do respectivo edital, em

providenciar

da

serventia judicial,

e em formato de texto, para sua regular

na

Imprensa Oficial.
8) O plano de

judicial deve ser apresentado no prazo

de 60 dias, na forma do art. 53, sob pena de
levando-se em

da

judicial em

o quanto decidido no item 3.
Com a

do art. 53,

do plano,

o edital contendo o aviso

da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as

recuperanda providenciar, no ato da

devendo a

do plano, a minuta do edital, inclusive em meio

bem como o recolhimento das custas para
9) Caso ainda

tenha sido publicada a lista de credores pelo

administrador judicial, a legitimidade para apresentar tal
edital das devedora e que tenham postulado a

eventuais

interpostas pelo peticionamento
termos do Comunicado

de credores apresentada pelo administrador
(art.

e/ou

inicial, por

219/2018, e

que tiveram curso pela

ser
ao processo principal, nos

ser juntados nos autos principais (art.

10.1) Relativamente aos
em

constam do

de

10) Publicada a
judicial (art.

daqueles que

trabalhistas referentes

do Trabalho com

em julgado,
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representados por

emitidas pelo

administrador judicial,
termos do art.

laboral,

ser encaminhadas diretamente ao

do e-mail referido no item 7. O administrador judicial
da Lei n. 11.101/05, providenciar a

depois de conferir os

da

no Quadro Geral de Credores

adequando-a aos termos determinados pela Lei n.

11.101/05. O valor apurado pelo administrador judicial
judicial para
de seu

nos

aos interessados e,

ser informado nos autos da

disso, o credor

ser comunicado da

por carta enviada diretamente pelo administrador judicial. Caso o credor

trabalhista discorde do valor
em incidente

pelo administrador judicial,

ajuizar

de

nos termos do item 10.
Oficie-se

informando que os

Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho,

trabalhistas

encaminhar as

diretamente ao administrador judicial, utilizando-se do
de se otimizar o procedimento de

do

de

trabalhista

de e-mail referido no item 3, a fim

no quadro geral de credores.

Caso as

trabalhistas sejam encaminhadas ao presente

a serventia providenciar sua entrega ao administrador judicial para as

do

item 10.1.
11)
descumprimento dos seus
em

Fica(m)

advertida(s)

processuais

a(s)

ensejar a

(art. 73, Lei 11.101/2005 c.c. o arts.

e

recuperanda(s)
desta

que

o

judicial

do CPC).

12) Fica advertido o administrador judicial que o descumprimento
dos seus

processuais e
ou

judiciais
sem

descadastramento perante o Tribunal de

de procedimento administrativo voltado ao seu
de

13) Em
observado o teor da

Paulo.

forma de contagem dos prazos, informo que

proferida recentemente (abril/2018) pelo STJ no REsp 1699528,

segundo o qual todos os prazos estabelecidos pela Lei
corridos,

se aplicando ao microssistema da

esse tema no

11.101/05 devem ser contados em dias
empresarial as

relativas a

de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, todos prazos da Lei 11.101/2005,

inclusive os recursais, por se tratar de microssistema
natureza bifronte,

acarretar, conforme o caso, sua

e da

contados em dias corridos, assim como os prazos de

de

possuir
do plano
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e de

do stay period.
14) Intimem-se, inclusive o
15) Diante da

entre a recuperanda e o locador,
rigor a
2019,

de

de tratativas para

obstante o posicionamento exteriorizado

de

fls. 726/728, de

entre os envolvidos, para a data de 07 de

14 horas, a fim de que se obtenha um cronograma de

objeto de

do
de

do quanto possa ser

entre as partes.
Embora o tema de possibilidade de sobrestamento de despejo em

face de recuperanda encontre

na

no caso dos autos

de ambas as partes estarem cientes da necessidade de
momento em que ela se

a particularidade

do bem. A

Desse modo, como o

envolve o

locador afirmou em sua

acerca de proposta da recuperanda para

a data de 31.03.2019, em

ser delineados os termos do cumprimento da oferta, bem como acerca de
pagamento dos alugueres extraconcursais.
De toda forma, a exiguidade dos prazos apresentados permite
inferir por um
despejo

concedida

de

de irreversibilidade de
fls. 301/305

a data da

da
da

Diante do exposto, mantenho a
a data de 07 de

de 2019, para a

acerca da

do

da ordem de

de um ambiente de

da ordem de despejo
entre os envolvidos

no qual funciona a sede da recuperanda.
Intime-se.
Paulo, 21 de fevereiro de 2019.

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

