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Descrição Detalhada

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. Somente a publicação no DJERJ oficializa
despachos e decisões e estabelece prazos.

Processo nº: 0150676-20.2021.8.19.0001
 Tipo do Movimento: Publicação de Edital

Descrição:
 EDITAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA TRANSPORTES VILA ISABEL S.A EDITAL, para

conhecimento das partes e terceiros interessados nos termos do art. 52, § 1°, da Lei n° 11.101/2005, passado
na forma abaixo: O Excelentíssimo Senhor Doutor Diogo Barros Boechat, Juiz de Direito, em exercício, na
4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente virem
ou dele conhecimento tiverem que, devidamente instruído e depois de preenchidas as formalidades legais foi,
por decisão de fls. 941/944, datada de 28/09/2021, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL de TRANSPORTES VILA ISABEL S.A, sociedade empresária, inscrita no CNPJ sob nº
33.333.675/0001-01, com sede na Rua Viana Drumond, 45, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.560-
070, nos autos do Processo nº 0150676-20.2021.8.19.0001, distribuída em 05/07/2021, cujo resumo do
pedido inicial, da decisão e da relação de credores segue transcrito adiante: INICIAL: Cuida-se de pedido de
Recuperação Judicial e como principal causa do pedido, a partir de uma narrativa histórica, a requerente
esclarece que iniciou suas atividades em 1962, vindo a atuar no transporte regular de passageiros,
integrando-se, mais recentemente (2010) ao Consórcio Intersul. Contudo, sobrevieram mudanças que
afetaram drasticamente a atividade, notadamente o congelamento de tarifas em contraposição ao aumento de
despesas, e a pandemia (com drástica redução de passageiros). Em que pese essas questões, a Requerente
registra que possui capacidade de soerguimento a partir da implementação de medidas de restruturação
operacional e melhoria dos seus processos internos de gestão, com reversão em ganho de eficiência,
permanecendo capaz de gerar postos de trabalho. RELAÇÃO DE CREDORES: a relação nominal de
credores com respectivos valores e classificação, apresentada pela Recuperanda às e-fls. 851/861 SERá
disponibilizada no site do Administrador Judicial para consulta dos interessados. DECISÃO: "[...] Assim,
considerando que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, desse modo, a preservação da empresa, sua função
social e o estímulo à atividade econômica, o pedido inicial merece acolhimento. Isso posto, observadas os
requisitos legais, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de TRANSPORTES
VILA ISABEL S.A, sociedade empresária, inscrita no CNPJ sob o nº 33.333.675/0001-01, com sede na Rua
Viana Drumond, 45, Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.560-070, com as seguintes disposições: 1)
Nomeio para exercer a função de Administrador Judicial a sociedade MVB Administração Judicials, com
endereço na Av. Almirante Barroso, 81, 31º andar, centro nesta cidade, telefone 21.3995-4374, cujo
representante legal é o Dr. Antônio César Boller Pinto (OAB/RJ 70.151), que desempenhará suas funções na
forma dos incisos I e II do caput do artigo 22 da Lei 11.101/05, sem prejuízo das atribuições do disposto no
artigo 27 do mesmo diploma legal na hipótese de não ser constituído o Comitê de Credores (art. 28 da
L.R.F.), devendo ser intimado para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) assine o termo de
compromisso, anexando seu currículo que é de notório conhecimento, bem como para indicar a equipe
multidisciplinar que atuará no caso, conforme artigo 33 da LRE., ficando autorizada a intimação via e-mail
pelo cartório. [...] 9) Apresente a requerente o plano de recuperação judicial no prazo de 60 (sessenta) dias da
publicação desta decisão, observando os requisitos do art. 53 da Lei 11.101/05. Com a apresentação do
plano, expeça-se o edital contendo o aviso previsto no parágrafo único, do dispositivo supracitado, com
prazo de 30 (trinta) dias para as objeções, contados da publicação da relação de credores de que trata o § 2º
do art. 7º. Caso, na data da publicação da mencionada relação, não tenha sido publicado o referido aviso,
contar-se-á da publicação deste último o prazo para as objeções. [...] Caso ainda não tenha sido publicada a
lista de credores pelo Administrador Judicial, a legitimidade para apresentar objeção será daquele que já
conste do edital das requerentes ou que tenha postulado a habilitação de crédito. 10) Publicada a relação de
credores apresentada pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei n.º 11.101/05), eventuais impugnações
deverão ser distribuídas por dependência pelos impugnantes e processadas nos termos dos arts. 13 e
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seguintes da Lei n.º 11.101/05, sendo vedado o direcionamento de petição para estes autos principais,
ficando, desde já, autorizada a exclusão e expurgo pelo Cartório. As habilitações de crédito deverão ter o
mesmo tratamento acima mencionado, pelos credores e Cartório. Assim, ficam INTIMADOS todos os
credores e demais interessados para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do edital (art. 7º, §
1º da Lei n.º 11.101/05), apresentarem ao administrador judicial suas habilitações, discriminando os valores
atualizados e a classificação de cada crédito, devendo estas serem encaminhadas ao endereço eletrônico
mvb@mvbaj.com.br, podendo ainda manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial a ser
apresentado pela recuperanda nos termos do art. 55 da lei 11.101/2005. E para que 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 Av. Erasmo Braga, 115, Lâmina Central, sala 719, Rio
de Janeiro/RJ. Dado e passado nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ, aos 25/11/2021. Eu, Maria Carmelina de
Oliveira, matr. 01/9151, Chefe de Serventia, o fiz redigir e subscrevo. (ass.) Diogo Barros Boechat, Juiz de
Direito em exercício


