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Adicionar um(a) ConteúdoJUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CHOPINZINHO - ESTADODO PARANÁ.-
1ª VARA JUDICIAL
Rua Antônio Vicente Duarte - 4000 - Centro
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS COM
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS, NOS
TERMOS DO ART. 52, § 1º DA LEI nº 11.101/2005. RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
MIRO GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI (CNPJ Nº 01.599.908/0001-26).
O DOUTOR RAFAEL DE CARVALHO PAES LEME, MERITÍSSIMO JUIZ DE
DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHOPINZINHO, ESTADO DO
PARANÁ, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER, pelo presente edital, expedido conforme
o contido no artigo 52, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, que ficam cientes quaisquer
credores, terceiros e interessados que neste Juízo tramitam os autos de nº
0001764-92.2020.8.16.0068, de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ajuizada na data de
19/08/2020, por MIRO GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI, pessoa jurídica
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.599.908/0001-26, com sede
na Av. XV de Novembro, nº 5046, Bairro Cristo Rei, CEP 85.560-000, cidade de
Chopinzinho, Estado do Paraná. Nesta oportunidade, adverte-se sobre o PRAZO
DE 15 (QUINZE) DIAS para apresentação das habilitações ou divergências
quanto aos créditos relacionados, se necessário, na forma do art. 7°, § 1º,
da Lei 11.101/2005, DIRETAMENTE JUNTO À ADMINISTRADORA JUDICIAL M.
MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cujo representante legal
e profissional responsável pela condução do processo é na pessoa do Dr.
MARCIO ROBERTO MARQUES, advogado regularmente inscrito na OAB/PR
sob o nº 65.066, telefones (41) 3206-2754 / (44) 3226-2968 / (44) 99712-4544,
endereço eletrônico habilitacaoedivergencia@marquesadmjudicial.com.br, no
endereço da sede na Avenida Cândido de Abreu, nº 776, sala 1306, Edifício
World Business, Centro Cívico, CEP 80530-000, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, ou na filial à Avenida João Paulino Vieira Filho, nº 625 - Sl
906, edifício New Tower Plaza, torre II - zona 01, na cidade de Maringá/PR -
CEP: 87020-015. Ademais, as eventuais habilitações ou divergências também
podem ser realizadas diretamente no site da Administradora Judicial https://
marquesadmjudicial.com.br/, na aba "formulários" / "habilitação e divergências
de crédito".  Ainda, adverte-se aos credores sobre o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS,
para manifestar ao Juízo sua objeção ao Plano de Recuperação Judicial que será
apresentado nos autos pela Recuperanda. Tudo em conformidade com o resumo da
petição inicial e da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A Requerente informa que fora constituída em data
de 20 de dezembro do ano de 1996, ocasião em que o Sr. Valdomir Putton, genitor do
atual administrador da empresa, embora à época laborando na função de bancário
junto ao Banco Banestado, decidiu estabelecer uma empresa Distribuidora de Gás
GLP e água, no município de Chopinzinho/PR. Sua esposa que à época cuidava
dos afazeres domésticos, tomou a frente na administração do empreendimento
estreado, enquanto o Sr. Valdomir persistia no exercício bancário até que houvesse
o crescimento da empresa e consequente rentabilidade capaz de lhes propiciar sua
saída do emprego fixo. As atividades empresariais iniciaram-se efetivamente no
dia 18 de janeiro do ano de 1997, e sem qualquer incentivo e capital de giro em
seus primeiros anos, não obtendo elevado crescimento, contudo, sobreviveu com
regular funcionamento. No mês de outubro do ano de 2001, entretanto, ocorreu
a aquisição do Banco Banestado pelo Banco Itaú, oportunidade a qual o Sr.
Valdomir resolveu por bem desligar-se do emprego. Diante disso, apanhou reserva
de numerário percebido em razão do desligamento da instituição financeira e realizou
investimentos junto à empresa Requerente, com o propósito de ampliar suas vendas
e, via de regra, elevar seu porte. A partir disso, a empresa obteve crescimento em
suas vendas, cuja dedicação culminou na solidez empresarial, sobretudo por tratar-
se de serviço essencial (distribuição de água e gás), proporcionando aos cidadãos
chopinzinhenses certo conforto com a entrega de ditos serviços diretamente em suas
respectivas residências. Ainda, a Requerente ressalta que a partir do ano de 2018, o
filho mais novo de Valdomir, Sr. Ricardo Putton, passou a efetivamente administrar o
empreendimento, inobstante auxiliasse seu pai na lida empresarial desde pequeno,
o que proporcionou à Valdomir estabelecer novo empreendimento empresarial em
ramo diverso. Sucede que no ano de 2013 surgiram no município outras 4 (quatro)
empresas do mesmo ramo, o que evidentemente tolheu grande parte da clientela
da Requerente, pois por óbvio, culminou em significativa concorrência, ocasionando
abrupta redução da margem de lucratividade. Nesse ínterim, não é demais destacar
que a empresa sofreu em seu desfavor demanda trabalhista, oportunidade em que
necessitou desembolsar montante considerável em sede de acordo judicial, com
fito de pôr fim ao litígio, sendo que posteriormente a isso, o antigo obreiro tornou-
se seu novo concorrente. Saída não restou à empresa, portanto, senão socorrer-
se à vultuosos empréstimos bancários, tudo com o propósito de honrar com os
valores nascidos através de dívidas contraídas para suportar a crise vivenciada e
queda abrupta de vendas, haja vista a instalação de novos concorrentes. Todavia,
em razão dos prazos concedidos pelas instituições bancárias, a empresa fora
desenvolvendo normalmente suas atividades, até que a partir do mês de março do
corrente ano, tornou-se impossível honrar com os compromissos firmados, sobretudo
diante da negativa de novas renegociações, o que culminou por sua inadimplência,
fato jamais pretendido à época das contratações. A Requerente alega ainda que a
crise financeira enfrentada pela empresa se agravou com a pandemia gerada pelo
Novo Corona Vírus (Covid-19), o que culminou na adoção de medidas drásticas de

distanciamento social e vultuosa crise econômico-financeira, notória em todo nosso
país. Não obstante, a Requerente aduz que os requisitos exigidos pela legislação
se encontram presentes, haja vista a existência de crise econômico-financeira, que
embora se revele crítica, com o deferimento do presente pedido, será integralmente
superada, garantindo a função social da empresa. Assim pede: 1. A concessão da
tutela de urgência de natureza antecipada perquirida, para o fim de, nos termos do art.
300, do CPC e art. 6º e 49, da Lei nº 11.101/2005, determinar a suspensão de todos
os processos em trâmite em desfavor da empresa requerente, bem como da retirada
e inclusão do nome dos sócios proprietários da empresa no SERASA e demais
órgãos de restrição ao crédito, sejam eles vencidos ou vincendos, bem como imediata
restituição dos veículos apreendidos nos autos nº 0001540-57.2020.8.16.0068 e
0001539-72.2020.8.16.0068, mantendo-os na posse da empresa e seu sócio; 2.
A nomeação de administrador judicial (art. 52, I, Lei nº 11.101/05), intimando a
requerente para manifestação acerca da remuneração perquirida; 3. Seja dispensada
a apresentação das certidões negativas previstas no inciso II, art. 52, da Lei
11.101/2005; 4. Seja determinada a intimação do Ministério Público e as devidas
comunicação às Fazendas Públicas Federais, Estaduais e Municipais; 5. Declare-
se a essencialidade dos veículos objetos dos processos de busca e apreensão
nºs 0001540-57.2020.8.16.0068 e 0001539- 72.2020.8.16.0068, restituindo-os e os
mantendo sob a posse da empresa e seu sócio, inclusive na vigência do "stay period",
nos termos dos artigos 6º, 49, §3º e 52, III, da Lei nº 11.101/2005; 6. Determine-se
a expedição do competente edital para fins do disposto pelo art. 7º, §1º, da Lei nº
11.101/2005; 7. A concessão do prazo de 60 (sessenta) dias, úteis (art. 219, CPC),
a fim de apresentação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 53, da
Lei nº 11.101/2005; 8. Que ao final, nos moldes estabelecidos pelo art. 58, da Lei nº
11.101/2005, conceda-se em favor da requerente a recuperação judicial pretendida
nos presentes autos, com os devidos reflexos legais. Foi dada à causa o valor de
R$ 1.082.776,57 (um milhão, oitenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e
cinquenta e sete centavos).
RESUMO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Mov. 34.1): 1. Da Regularidade do Pedido de
Recuperação. A petição inicial e sua emenda (ev. 29) apresentam os requisitos da
Lei 11.101/2005, conforme análise do administrador judicial (ev. 26.2, fls. 5/6 + fls.
31/34), à qual faço referência para evitar repetição. Por esses motivos, presentes
os requisitos objetivos e subjetivos, defiro o início deste processo de recuperação
judicial e determino: a) A dispensa da apresentação de certidões negativas para que
a autora exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou
para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou de crédito, observando o
disposto no art. 69 da Lei n° 11.101/05; b) A suspensão de todas as execuções em
face do requerente; c) Que o requerente apresente contas mensais diretamente ao
avaliador judicial enquanto perdurar a recuperação, sob pena de afastamento dos
administradores; d) Que o requerente apresente plano de recuperação no prazo de
60 dias corridos a contar da intimação desta decisão, sob pena de decretação da
falência. 2. Nomeio como administrador judicial o Dr. Márcio Roberto Marques; 2.1.
Após o aceite do administrador, expeça-se termo de compromisso. Considerando
a situação atual de pandemia, autorizo ao administrador que imprima o termo
assinado digitalmente, assine e depois junte o termo devidamente assinado e
digitalizado a estes autos ou então, caso possível, que assine digitalmente referido
documento; 2.2. Estabeleço como remuneração do administrador, incluindo pelo
parecer prévio, o valor de R$ 21.655,00, que corresponde a 2% sobre o valor dos
créditos sujeitos à recuperação (segundo o relatório de ev. 1.11 o total é de R$
1.082.776,57). Remuneração fixada conforme art. 24, §5º da Lei de Recuperação
Judicial. 3. Pedidos de tutela de urgência formulados na inicial. Determino, portanto,
a suspensão da busca e apreensão 1540-57.2020.8.16.0068, com manutenção da
posse da requerente do veículo placa VW 9.160 placa AZA-1788. Esta decisão deve
ser juntada àqueles autos, com alteração da restrição Renajud para transferência
(excluindo a restrição de circulação) e recolhimento do mandado de busca. Em
relação aos demais veículos, indefiro a restituição pelos motivos expostos acima;
3.2. O simples deferimento do pedido de processamento da recuperação não implica
suspensão ou cancelamento dos protestos ou mesmo das inscrições nos cadastros
de proteção ao crédito, pois não atinge o direito dos credores, que só será objeto
de novação no caso de aceitação do plano, o que ainda não ocorreu. O STJ já
definiu que apenas após a aprovação do plano e novação mostra-se possível o
cancelamento dos protestos e negativações (REsp 1.260.301/DF). Indefiro, portanto,
o pedido V da inicial (fls. 7); 4. Expeça-se edital contendo o previsto no art. 52, §1º
da Lei 11.101/2005; 5. Oficie-se à Junta Comercial para anotação do deferimento do
processamento da recuperação judicial em seus registros; 6. Determino à Secretaria
que lance a informação "Em recuperação judicial" após o nome da requerente em
cada um dos processos em que seja parte nesta Comarca; 7. Comunique-se por
correspondência às Fazendas Nacional, Estadual e Município de Chopinzinho; 8.
Autorizo, caso haja pedido com juntada de procuração, a habilitação nos autos
de todos os credores que estão na relação de ev. 1.11 sem necessidade de
conclusão apenas para este fim, com intimação de todos os atos posteriores à
referida habilitação; 9. Determino à Secretaria que abra um chamado pelo SAU
solicitando ao DTIC a correção do nome do requerente para Miro Gás Comércio e
Transportes EIRELI, como consta na Receita Federal.
RELAÇÃO NOMINAL DE CREDORES - MIRO GÁS COMÉRCIO E
TRANSPORTES EIRELI:
CLASSE I - CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA: Inexistem
credores na referida classe;
CLASSE II - GARANTIA REAL: Coop. De Crédito de Livre Admissão do Iguaçu
Integrado - Sicoob Integrado - R$ 590.946,48; Coop. Crédito, Poupança e
Investimento Iguaçu - Sicredi Iguaçu PR/SC/SP - R$ 78.523,53;
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS: Associação Comercial e Empresarial de
Chopinzinho - ACEC - R$ 2.119,83; Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda - R
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$ 98.686,73; Panther Ind. Com. e Exportação de Fraldas e Produtos de Higiene
Pessoal Ltda - ME - R$ 310.000,00;
CLASSE IV - ME / EPP: Rubra Auto Peças Ltda - R$ 2.500,00.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado por uma só vez no Diário da Justiça
Eletrônico do Estado do Paraná, e afixado na sede deste Juízo, no lugar de costume.
DADO E PASSADO nesta Comarca de Chopinzinho, do Estado do Paraná, aos 22 de
setembro de 2020. Eu, Elizabeth Zanini Trentin Tourinho, Analista Judiciário, conferi
e subscrevi.
RAFAEL DE CARVALHO PAES LEME
Juiz de Direito
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