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Fls.  
Processo: 0177853-42.2010.8.19.0001 

 
  
 
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial   
  
Requerente: RADIODIFUSAO VERDE AMARELA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
Administrador Judicial: FABRÍCIO DAZZI 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Maria Cristina de Brito Lima 

 
Em 28/06/2019 

 
 
 

Sentença               
 
RADIODIFUSÃO VERDE E AMARELA LTDA  ajuizou pedido de recuperação judicial com base 
nos artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/05, sustentando, em síntese, a necessidade de superar a 
crise econômica-financeira  a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, dos empregos e 
dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa , sua função social e 
estímulo à atividade econômica. 
 
O processamento da Recuperação Judicial foi deferido às fls. 263/264, 
 
Recebido o Plano, foi publicado o Edital a que se refere o § único do art. 53, da Lei 11.101/05 às 
fls. 400, não tendo sido apresentadas objeções, consoante certidão de fls. 493. 
 
O Administrador Judicial apresentou relação de credores às fls. 743/745, ratificada às fls. 796, que 
foi publicada na forma de Edital às fls. 831/832, atendendo ao disposto no § 2°, do art. 7° c/c art. 
18, da Lei 11.101/05, homologado como QGC , ante a inexistência de impugnações.  
 
Decisão à fls. 1083/1084 , que homolou o PRJ de fls. 282/285,  e concedeu a Recuperação 
Judicial à devedora, com fixação do valor da remuneração do AJ em R$120.285,07 (cento e vinte 
mil , duzentos e oitenta e cinco reais e sete centavos) , equivalentes a 4%(quatro por cento)  do 
valor devido aos credores submetidos à recuperação.  
 
Recibo do AJ , fls. 1154, referentes aos seus honorários.  
 
Decisão determinando a expedição de mandados de pagamentos aos credores relacionados às 
fls. 114/114, relativamente às 3 (três) parcelas dos depósitos realizados pela Recuperanda.  
 
À fls. 1254, foi atestado o pagamento de 6 (seis) parcelas, tendo sido determinado à Recuperanda 
às fls. 1252, a vinda aos autos de planilha com o valor individualizado de cada credor.  
 
Depósitos às fls. 1308 ,  1356 ,  1359, 1430, 1435, 1457, 1493 e 1571.  
 
Despacho de fls. 1365, determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para verificação dos 
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valores apontados pela Recuperanda e posterior expedição dos mandados. 
 
A Recuperanda deixou de  atender ao requerimento formulado pelo Contador Judicial, deixando 
de  apresentar as relações  de credores em formato de planilha contábil, mesmo após   
determinações nesse sentido, fls. 1568 e 1737. 
 
Despacho de fls. 1875,  visando o encerramento do feito, que nomeou  Perito Contador a fim de 
promover o levantamento de todos os depósitos em prol dos credores  realizados nos autos, bem 
como o cálculo das custas judiciais.  
 
Laudo Pericial Contábil às fls. 2068/2071, com decisão de fls. 2087 determinando à Recuperanda  
o imediato depósito do valor remanescente apurado pelo Perito, bem como adequação do PRJ 
aos valores  constantes do QGC retificado de fls. 2081/2082.  
 
Decisão ,  de fls. 2100 , pela manifestação do AJ e do MP para os fins do art. 73 da Lei 
11.101/2005.  
 
O Administrador Judicial às fls. 2101/2104 e o Ministério Público às fls. 2105, item 7, opinaram 
pela decretação da quebra.  
 
É o sucinto relatório, decido. 
 
Do exame dos autos verifica-se que, não obstante o deferimento da Recuperação Judicial e a 
homologação do Plano apresentado, a empresa não logrou dar cumprimento à obrigação 
assumida, deixando de encetar odepósito dos valores devidos aos credores trabalhistas sujeitos 
ao plano, apesar das inúmeras oportunidades   que lhe foram concedidas de corrigir os rumos do 
processo cumprindo suas obrigações.  
 
O Administrador Judicial e o Ministério Público manifestaram-se pela quebra, respectivamente às 
fls.2101/2104 e 2105.   
 
Com efeito, a recuperação judicial destina-se às empresas que estejam em situação de crise 
econômica financeira, com possibilidade de superação. Tal instituto visa proteger o valor social da 
empresa em funcionamento, que deve ser preservado não só pela manutenção da fonte 
produtora, mas, principalmente, pela manutenção do emprego.  
 
Ocorre que o não cumprimento da obrigação assumida no Plano de Recuperação Judicial tem 
como consequência a decretação da falência, nos termos do art. 94, III, 'g' da Lei 11.101/05.  
 
Isso posto, D E C R E T O, hoje, às 18:00h, a falência de RADIODIFUSÃO VERDE E AMARELA 
LTDA,  sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº03.934.162/0001-95, com sede na Rua do 
Mercado nº34, sala 802,  Centro , Rio de Janeiro, RJ. 
 
Era sócio-gerente  à época da quebra: 
 
PEDRO FROSSARD BARBOSA , brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da identidade n° 
26757-05, expedida pelo CRP/RJ e CPF n° 077.812.867-90, residente e domiciliado na Rua Habib 
Gebara, 185  - Barra da Tijuca-Rio de Janeiro - RJ. 
 
Fixo o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior à data  da distribuição do pedido de 
recuperação judicial.  
 
Os credores deverão habilitar seus créditos no prazo de quinze dias, contados da publicação do 
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edital previsto no artigo 99, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. 
 
Determino a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei. 
 
Fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da Falida, sem 
autorização judicial ou do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das 
atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória. 
 
Expeça-se ofício a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, para que proceda à 
anotação da falência, passando a constar a expressão "Falido", a data da decretação da quebra e 
a inabilitação para o exercício da atividade empresarial. 
 
Nomeio Administrador Judicial   MVB CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA , CNPJ 
20.433.312/0001-87. Fica responsável pela condução do processo Fábio Picanço, OAB/RJ 
114.866, tel. 2220-2289 e 97193-0059,    cabendo-lhe desempenhar suas funções na forma do 
inc. III, do caput do art. 22 da Lei de Falências, sem prejuízo do disposto na alínea `a´, do inc. II, 
do caput art. 35 da referida Lei. 
 
Nos termos do art. 24 § 1º, da Lei de Falências, FIXO a remuneração do Administrador  Judicial 
em 5% (cinco por cento) sobre o que for arrecadado e revertido em prol dos credores.  
 
Requisitem-se informações aos órgãos, repartições públicas e outras entidades, comunicando o 
decreto e solicitando informações sobre a existência de bens e direitos do falido, observando-se 
as rotinas constantes na Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça. 
 
Intime-se o ex-sócio da Falida para cumprimento do artigo 104 da Lei nº 11.101/2005. 
 
Proceda-se ao lacre do estabelecimento até que se encerre a arrecadação de bens ou estejam 
seguros os bens da Massa. 
 
Dê-se ciência pessoal à Curadoria de Massas Falidas e comunique-se por carta às Fazendas 
Públicas, Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, 
para conhecimento da falência. 
 
Publique-se o edital, contendo a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação dos 
credores, publicada no Edital a que se refere o art. 7º , §2º , da Lei 11.101/2005. 
 
Consoante o disposto no inc. XIII, do art. 104, da Lei nº 11.101/05, dê-se ciência da presente ao 
Ministério Público. 
 
PI  
 

Rio de Janeiro, 03/07/2019. 
 
 

Maria Cristina de Brito Lima - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Maria Cristina de Brito Lima 
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Em ____/____/_____ 
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