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Fls.  
 

Processo: 0050596-95.2015.8.19.0021 

Processo Eletrônico 

    
 
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação Judicial   
Autor: NITRIFLEX S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO 
Perito: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR 
Administrador Judicial: ROBERTO GONÇALVES & ADVOGADOS 
Habilitado: BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA 
Habilitado: BANCO SAFRA SA 
Habilitado: BANCO DAYCOVAL SA 
Habilitado: BASF SA 
Habilitado: MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA 
Habilitado: LUCITE INTERNATIONAL INC 
Habilitado: TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 
Habilitado: BRASKEM SA 
Habilitado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
Habilitado: NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA 
Habilitado: BICHARA ADVOGADOS 
Habilitado: THE DOW CHEMICAL COMPANY 
Habilitado: RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA 
Habilitado: SWEETMIX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
Habilitado: LUCITE INTERNATIONAL INC 
Habilitado: LANXESS ELASTOMEROS DO BRASIL SA  

       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Ana Lucia Soares Pereira Mazza 

 
Em 12/05/2016 

 
 
 

Decisão               
 
1) Considerando o pedido de fls. 4.242 e a recalcitrância do Bic Banco, que insiste em 
descumprir as decisões emanadas deste juízo, solicitei, nesta data, ao BACEN, a penhora nas 
contas do citado banco referente à decisão de liberação da trava bancária. Aguarde-se pelo prazo 
de 5 dias e voltem conclusos para conferência junto ao sistema BACEN.JUD.  
 
2) Considerando o pedido de fls. 4.590 e a recalcitrância do Banco Safra, que insiste em não 
pagar a multa por descumprimento da decisão que determinou a liberação parcial da trava 
bancária, solicitei, nesta data, ao BACEN, a penhora nas contas do citado banco referente à 
decisão de liberação da citada trava. Aguarde-se pelo prazo de 5 dias e voltem conclusos para 
conferência junto ao sistema BACEN.JUD.     
 
3) Quanto ao pedido do Banco Safra, de fls. 4.610, requerendo a liberação da penhora na 
boca do caixa, a mesma já foi revogada, conforme item "6" do despacho de fls. 4.377, que 
determinou o recolhimento de todos os respectivos mandados. 
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4) Em relação à sugestão do AJ, de fls. 3.893, de continuidade do contrato celebrado entre a 
recuperanda e a Ampla S.A. para a construção de uma subestação de energia e tendo em vista a 
concordância daquela (fls. 3.977) e a não objeção do MP (fls. 4.237) acolho-a, deferindo a 
continuidade do contrato com a consequente construção da subestação. 
 
5) Quanto ao pedido de prorrogação de prazo de suspensão das ações e execuções contra a 
recuperanda, verifica-se que esta protocolou o plano de recuperação judicial no prazo legal e que 
não há indícios de desídia por parte dela para a aprovação do plano. Na verdade, o que se verifica 
é que o plano de recuperação teve seu trâmite prejudicado em razão da insistência do Banco 
Safra e do Bic Banco em descumprirem a decisão que determinou a liberação parcial da trava 
bancária, havendo a necessidade de cominação de multa e realização de penhora "online" e na 
boca do caixa para que o montante fosse liberado. 
 
Adicionalmente, o enunciado nº 42 do Conselho da Justiça Federal aprovado na 1ª Jornada de 
Direito Comercial estabelece que "O prazo de suspensão previsto no art. 6º § 4º da Lei nº 
11.105/2005 pode, excepcionalmente, ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser 
imputado ao devedor". 
 
No mesmo sentido já decidiu o E. STJ: 
 
AgRg no CC 119337 / MG 
 
Agravo regimental. Liminar. Conflito de competência. Dúvida acerca da competência para o 
julgamento do pedido de recuperação judicial. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS 
EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. 
MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE 
PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. 
1. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário em 
contrato de compra e venda com reserva de domínio não se sujeita aos efeitos da recuperação 
judicial, sendo vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do 
devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. 
2. Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo 
MANTER A ATIVIDADE PRODUTIVA DA SOCIEDADE AO MENOS ATÉ A VOTAÇÃO DO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
3. No caso dos autos, como o processamento da recuperação judicial foi deferido em 14.10.2010, 
o prazo de 180 dias previsto na Lei de Falências já se esgotou. Cumpre frisar, porém, que O 
ESCOAMENTO DO PRAZO SEM A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL NÃO SE DEVEU A NEGLIGÊNCIA DA SUSCITANTE, mas sim à determinação da 
suspensão do processo de recuperação em vista de dúvida surgida acerca da competência para o 
julgamento do feito. 
4. Diante disso, COMO NÃO SE PODE IMPUTAR À SOCIEDADE RECUPERANDA O 
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 180 DIAS, e tendo em conta que o deferimento imediato do 
pedido de busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e o futuro plano de 
recuperação judicial, já que os bens objeto do contrato de compra e venda com reserva de 
domínio, no caso, são o "coração de uma usina de açúcar e álcool", mostra-se correta a 
manutenção dos referidos bens na posse da suscitante, até ulterior deliberação. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
 
Assim, considerando os relatórios do Administrador Judicial, que demonstram a viabilidade do 
prosseguimento da empresa, assim como o fato da recuperanda não estar se esquivando das 
determinações deste juízo e tendo em vista o princípio da preservação da empresa e, 
consequentemente, a preservação de mais de 160 empregos diretos, PRORROGO O PRAZO DE 
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SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA, NOS 
MESMOS MOLDES DA DECISÃO DE FLS. 1.007, ATÉ O ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA 
DOS CREDORES, QUE SERÁ OPORTUNAMENTE CONVOCADA. 
 
6) Por fim, ao MP para tomar ciência desta decisão e para manifestar-se quanto à petição de 
fls. 4.391, do Banco Safra, pela qual arguiu a legitimidade da expropriação do imóvel registrado 
sob a matrícula n. 2.189 do 2º Cartório do Registro de Imóveis de Camaçari/BA. 
 
7) Publique-se e intimem-se com urgência.  
 

Duque de Caxias, 12/05/2016. 
 
 

Ana Lucia Soares Pereira Mazza - Juiz Titular 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Ana Lucia Soares Pereira Mazza 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 452Y.L4ZI.RN3M.1GHD 
Este código pode ser verificado em: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/validacao.do 
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