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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE

FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (CNPJ 32.500.977/0001-64) E ACÁCIA EMPREENDIMENTOS S/A (CNPJ

19.571.546/0001-97) - PROCESSO Nº 0022134-22.2017.8.19.0066 -, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA

HABIITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS, NOS TERMOS DO ART. 52, § 1º, INCISOS I, II E III DA LEI 11.101/2005.O

MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Roberto Henrique dos Reis - Juiz Titular, do Cartório da 4ª Vara Cível da Comarca de

Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que virem o presente edital, ou dele tiverem

conhecimento e a quem interessar possa, que neste Juízo tramita os autos do Processo nº. 0022134-

22.2017.8.19.0066 - Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial onde foi deferido o

processamento da Recuperação Judicial de FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A (¿FLORESTA

SUPERMERCADOS¿), sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.500.977/0001-64, com sede à

Rodovia Lúcio Meira, BR 393, KM 11, Pavimento nº 02, Fazenda Cajueiros, Volta Redonda/RJ, CEP 27.250-050, e

ACÁCIA EMPREENDIMENTOS S/A, sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.571.543/0001-97, com

sede na Rua Misael Mendonça, nº 36, Aterrado, Volta Redonda/RJ, CEP 27.213-170 tendo sido nomeado como

Administrador Judicial MVB CONSULTORES ASSOCIADOS - CNPJ 20.443.312/0001-87, com endereço na Av.

Presidente Wilson, nº210 / 10º andar / Centro / Rio de Janeiro /CEP: 20030-021. Telefones:21.97193-0059 / 21.2220-

2289. e-mail: mvb@mvbaj.com.br, site: www.mvbaj.com.br, sendo o profissional responsável o Dr. ANTONIO CESAR

BOLLER PINTO, inscrito na OAB/RJ sob o nº 70.151 e no CPF/MF sob o nº 688.638.377-91, conforme r. Decisões

prolatadas em 18/09/2017 (fls.576/579 e 612/613), complementada pela decisão proferida em 27/09/2017 (1º

parágrafo ¿ fls.750/751), adiante transcritas: fls.576/579 "Trata-se de pedido de recuperação judicial com pedido de

liminar, formulado por FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A ("FLORESTA SUPERMERCADOS"), alegando

que atua desde 1952 no ramo de supermercados, tendo se tornado importante rede de supermercados na região sul

fluminense e em 2009 aderiu à SAERJ e passou a fazer parte da rede Supermarket que para otimizar os serviços e

administrar e gerir as propriedades imobiliárias foi criada a empresa ACÁCIA EMPREENDIMENTOS S/A, subsidiária

integral do FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, sendo que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico.

Com a crise financeira que assola o país, teve um aumento significativo do volume de endividamento de curto prazo,

ressalva que comprovará não apenas que fazem jus à utilização do instituto da recuperação judicial, como também

que tal medida será a mais eficaz para a superação da situação de dificuldade econômico-financeira que as

empresas atravessam. Com a publicação da Lei 12.996/2014 - que previa um parcelamento em 180 (cento e oitenta)

meses para os contribuintes regularizarem seus débitos para com a Receita Federal, o Floresta Supermercados

optou por aderir ao referido parcelamento de débitos. Para a adesão foi necessário o pagamento de uma entrada

equivalente a 20% (vinte por cento) de todo o débito à época e esta medida teria, segundo os requerentes, gerado

um esforço de caixa adicional que representou um acréscimo de seu endividamento em aproximadamente R$ 12,5

milhões. Desta forma, seu caixa e resultado foram substancialmente pressionados com pagamentos de juros e

amortizações em um período de altos e crescentes "spreads" bancários. Paralelamente a isso, ainda no ano de 2014,

estava em andamento a realização de investimentos estratégicos e necessários ao plano de modernização, bem

como a instalação de uma nova unidade na região de atuação da requerentes e tal plano geraria 180 (cento e

oitenta) novos empregos diretos e colocaria suas lojas em condições de igualdade em relação aos seus
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concorrentes, o que também proporcionaria novas oportunidades de emprego e a manutenção dos já existentes.

Assim, os recursos aplicados no parcelamento fiscal juntamente com os investimentos necessários citados acima

foram realizados através da obtenção de empréstimos bancários e financiamento com fornecedores, que somados

ao parcelamento acima mencionado, somados ao cenário econômico nacional no ano de 2015 impactaram

financeiramente as requerentes, uma vez que a retração do consumo diminuiu as vendas, o que se repetiu nos anos

de 2016 e 2017. Todas estas circunstâncias levaram o Floresta Supermercados a buscar a recuperação judicial como

meio de recomposição da sua dívida, sem prejuízo da manutenção de suas atividades, da preservação dos

empregos e do cumprimento de todas as obrigações correntes da empresa. O Ministério Público, ouvido às

fls.565/570 opinou contrariamente à formação do litisconsórcio ativo entre as requerentes e requereu (I) a expedição

de ofícios aos Cartórios de RGI das localidades em que possui estabelecimentos (Volta Redonda/RJ, Barra

Mansa/RJ, Valença/RJ, Angra dos Reis/RJ, Pinheiral/RJ e Resende/RJ) para que forneçam a esse juízo RGI dos

imóveis de propriedade do FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A; (II) a vinda de rol dos bens móveis por ele

titularizados (notadamente veículos e análogos); (III) a vinda das certidões do Distribuidor que comprovem os

requisitos do art. 48, I a IV da lei 11.101/05; (IV) a vinda do rol de bens dos sócios controladores e administradores

do devedor (srs. Eduardo Cândido Alves Abrantes e Tulio Alves de Souza Abrantes) na forma do previsto no art. 56,

VI da Lei 11.101/05, ressaltando desde já que este órgão não se opõe à decretação de sigilo do rol de bens

particulares dos mesmos desde que venha em autos apartados e o sigilo seja decretado apenas nos respectivos

autos. O Ministério Público opinou, ainda, caso fosse admitido o litisconsórcio ativo que o juízo determine: (A) seja

esclarecido qual função que concretamente exerce para a cooperação da atividade econômica da primeira

requerente de forma a elucidar se ambas atuam em comunhão para o exercício da atividade varejista; (B) a

comprovação do alegado no item 32 de fl. 09, com a vinda dos correlatos RGI's da segunda requerente; (C) a

expedição dos ofícios requeridos no item 2. A (imóveis de titularidade de Acácia); (D) a vinda do rol de bens

requerido no item 2.B, devendo a segunda requerente comprovar a autonomia patrimonial exigida pelo art. 266 da Lei

de SA; (E) a vinda do rol de credores específicos da segunda requerente; (F) a vinda dos documentos exigidos nos

itens 2.C; (G) a vinda do rol requerido no item 2.D. Relatados, fundamento e decido. Em relação ao litisconsórcio

ativo, entendo que, apesar do cuidado demonstrado pelo Ministério Público, malgrado a existência de divergência

jurisprudencial sobreo assunto, é perfeitamente possível o litisconsórcio ativo e, no caso em exame, não há riscos

concretos de prejuízos aos credores, porque o administrador judicial poderá individualizar o patrimônio de cada

sociedade em separado, sem que isso possa dificultar a apuração de eventual fraude, mormente pelo fato da

ACÁCIA EMPREENDIMENTOS S/A ter sido constituída unicamente com a finalidade de administrar o patrimônio

imobiliário do FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. Também, não vejo dificuldades do trabalho do

administrador judicial, como afirmado pelo Ministério Público, nem mesmo dificuldades para fiscalização e gestão de

sociedades constituídas com finalidades distintas, motivo pelo qual defiro o requerimento de formação de

litisconsórcio ativo. A Lei 11.101/2005, visa a reorganização das empresas que, nada obstante a crise instaurada tem

condições de superá-la, atingindo o fim social a que se destina. Na hipótese versada nos autos, a empresa atua há

65 anos no mercado varejista de supermercados, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, desempenhando

importante função na economia, contribuindo para as atividades empresariais da região Sul Fluminense, atividade de

enorme relevância para o desenvolvimento empresarial do Estado do Rio de Janeiro e consequentemente de suma

importância para o desenvolvimento da sociedade. Os documentos acostados aos autos, bem como a avaliação

pericial prévia de fls. 87/108, noticiam e indicam a crise financeira enfrentada pelo FLORESTA COMÉRCIO E

INDÚSTRIA S/A e as razões da mesma. Entretanto, pela unilateralidade do laudo e para a segurança do juízo e

credores será realizado laudo por perito de confiança do juízo para a verificação viabilidade econômico-financeira das

empresas. Evidente, ainda, a necessidade de intervenção judicial para possibilitar a sua recuperação e a continuação

de suas atividades, com os respectivos reflexos socioeconômicos nos termos do art.47 da Lei 11.101/2005. Em razão

do exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO

JUDICIAL de FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A nomeando como Administrador Judicial MVB

CONSULTORES ASSOCIADOS e como profissional responsável o Dr. ANTONIO CESAR BOLLER PINTO, inscrito
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na OAB/RJ sob o nº 70.151 e no CPF/MF sob o nº 688.638.377-91, que deverá ser intimado nos telefones:

(021)2220-2289/ 98787-5664 para assinar o termo de compromisso previsto no art.33 da Lei supracitada. Na forma

do art.24 da citada Lei, fixo seus honorários em 5% (cinco por cento) sobre os créditos submetidos à recuperação

judicial, levando-se em conta o passivo estimado que atinge o montante de R$69.263.467,96, podendo tal valor ser

alterado quando da fixação do real quantitativo do Quadro Geral de Credores, devendo o pagamento ser efetuado

mensalmente, dividido em 30 (trinta) parcelas, observando-se o que consta do § 2º do referido dispositivo legal. Nos

termos do art. 52, II, da LRF, determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor

exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou

incentivos fiscais ou creditícios, observando-se o art. 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da

expressão em Recuperação Judicial. A recuperação de empresas visa assegurar a continuação de uma atividade

empresarial que, mesmo viável, encontra-se em momentânea crise financeira. Logo, os deferimentos do

processamento da recuperação, bem como a apreciação do pedido de liminar, demandam uma análise, mesmo que

não exauriente, da situação financeira da empresa, analisando-se a documentação acostada para se conferir o

cumprimento dos requisitos do art.51 da lei 11.101/05. Sem prejuízo dos elementos formais indicados pelo referido

dispositivo, é necessária uma análise em especial do que dispõe o seu inciso I. diante do exposto e ante a

necessidade de análise técnica da documentação acostada para fins de verificar a se a situação em comento merece

a proteção legal pleiteada, nomeio perito o Dr. Rubem Pereira da Silva Júnior, tel:2571- 8801 e 3549-4141, fixando

desde já prazo de até 05 (cinco) dias para entrega do laudo. Fixo seus honorários em R$7.500,00 (sete mil e

quinhentos reais), que serão arcados pela requerente da recuperação judicial a entrega do laudo. Determino a

suspensão de todas as ações ou execuções contra a devedora, devendo permanecer os respectivos autos no juízo

onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da LRF e as relativas a créditos

excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma lei, providenciando a devedora as comunicações

competentes. Determino que o Administrador Judicial cumpra as exigências de fls. 569/570 itens 03, letras "A" a "G",

eis que deferido o processamento em litisconsórcio ativo. Determino a apresentação mensal pela recuperanda de

suas contas nos termos do inciso IV do art.52, bem como plano de recuperação no prazo do artigo 53 da Lei

11.101/05. Expeça-se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em

que a devedora tiver estabelecimentos. Expeça-se o edital a que se refere o art. 52, § 1º, da LRF, com advertência

dos prazos dos art. 7º, § 1º, e art. 55, da mesma lei. Expeça-se edital conforme o art. 52, § 1º, também da LRF,

observando o contido nos incisos I, I e II, devendo constar expressamente a advertência aos credores de que

deverão em 15 dias apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou divergência quanto aos créditos

relacionados, que deverão ser protocoladas neste Juízo que cuidará de entregar ao administrador judicial. Decreto o

sigilo em relação às declarações de bens dos sócios e administradores das empresas em recuperação judicial e

determino que o cartório forme apenso com tais documentos e que tal apenso somente possa ser acessado pelo

Administrador judicial e patrono das empresas em recuperação judicial, vedado o acesso público. Atenda-se, o

Administrador judicial, com urgência, os requerimentos do Ministério Público, expostos às fls. 569/570, item 03, letras

"A" a "G", com urgência. Depois, CUMPRA A SERVENTIA COM URGÊNCIA AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS NA

PRESENTE, INTIMANDO-SE TODOS E DANDOSE CIENCIA AO MINISTÉRIO PUBLICO. PUBLIQUE-SE. P.I."

fls.612/613 ¿Fl.608 ¿ Defiro o requerimento, o qual já constava da petição inicial e não foi por mim observado.

Determino a suspensão da publicidade de eventuais protestos existentes em nome das empresas Recuperandas,

nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05. Oficie-se a Corregedoria-Geral da Justiça, solicitando que comunique a

todos os cartórios distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, determinado que seja suspensa a publicidade de

protestos em nome das empresas em recuperação judicial FLORESTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A ("FLORESTA

SUPERMERCADOS"), sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.500.977/0001-64 e ACÁCIA

EMPREENDIMENTOS S/A, sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.571.543/0001-97. Oficie-se,

também, com urgência o Cartório Distribuidor desta comarca, para que suspenda a publicidade de eventuais

protestos existentes em nome das empresas Recuperandas, nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/05.¿

Fls.750/751 ¿ Fls. 738/740 - Defiro o requerimento apresentado pelo Administrador Judicial, faltou na decisão a
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questão da recuperação judicial em relação ao segundo réu. Assim, complemento a decisão para, também,

DEFERIR O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de ACÁCIA EMPREENDIMENTOS S/A, sociedade

empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.571.543/0001-97, com sede na Rua Misael Mendonça, nº 36, Aterrado,

Volta Redonda/RJ, CEP 27.213-170, nomeando como Administrador Judicial MVB CONSULTORES ASSOCIADOS e

como profissional responsável o Dr. ANTONIO CESAR BOLLER PINTO, inscrito na OAB/RJ sob o nº 70.151 e no

CPF/MF sob o nº 688.638.377-91, que deverá ser intimado nos telefones: (021)2220-2289/ 98787-5664 para assinar

o termo de compromisso previsto no art.33 da Lei supracitada.¿ A relação nominal dos credores com respectivos

valores e classificação encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (www.tjrj.jus.br), no site do ilmo.

Administrador Judicial, (mvbaj.com.br/ ), na sede das Requerentes e na serventia da 4ª Vara Cível da Comarca de

Volta Redonda/RJ. Assim, ficam INTIMADOS todos os credores e demais interessados para, no prazo de 15 (quinze)

dias, apresentarem ao administrador judicial suas Habilitações ou Divergências, discriminando os valores atualizados

e a classificação de cada crédito. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e fins de direito, é expedido

o presente edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei, cientes de que este Juízo

funciona na Des. Ellis Hermydio Figueira, s/n 3º andar CEP: 27213-145 - Aterrado - Volta Redonda ¿ RJ, e-mail:

vre04vciv@tjrj.jus.br. Dado e passado nesta cidade de(o) Volta Redonda, aos dois dias do mês de outubro do ano

dois mil e dezessete. Eu, Gerson Moura Martins - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/26644, o digitei e conferi.

E eu, Almir da Costa Santos - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/26084, o subscrevo. 

 

Volta Redonda, 16 de outubro de 2017 

Cartório da 4ª Vara Cível
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