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Decisão                
 
Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizado pela empresa PROCORDIS S.A, requerendo 
ainda, em fase liminar para que o BICBANCO (ou qualquer outra instituição financeira) se 
abstenha de reter, a qualquer título, os recebíveis disponibilizados nas contas bancárias do 
Requerente, mantendo-se essas livres para movimentação e procedendo-se a imediata liberação 
das receitas da empresa, sendo expedido oficio ao cliente UNIMED, com endereço na Rua Dr. 
Borman, n°51 - Morro do Estado - Niterói - RJ, CEP 24020-320, com o intuito de liberá-lo de 
qualquer obrigação relativa ao travamento bancário, podendo efetuar os pagamentos em nome do 
Procordis a quem o Requerente livremente determinar. 
No mérito requereu: o deferimento do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a apresentação do 
plano de recuperação judicial, a partir da publicação da decisão que deferir o processamento da 
recuperação, nos termos dos artigos 53 e 71, da Lei 11.101/2005; nomear o administrador judicial, 
conforme determina o artigo 21, da Lei 11.101/2005; determinar a dispensa da apresentação de 
certidões negativas para o exercício de suas atividades, de acordo com o artigo 52, II, da Lei 
11.101/2005; ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o Requerente, pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme dispõe o artigo 60 e o artigo 52, 111, da Lei 
11.101/2005; que sejam tomadas as demais providências elencadas no art. 52 e ss., da Lei 
11.101/2005; conceder a recuperação judicial do Requerente, nos termos do art. 58, da Lei 
11.101/2005; conceder ao Requerente o diferimento do pagamento das custas judiciais e taxa 
judiciária ao final da concessão da presente recuperação, em face da absoluta impossibilidade, 
neste momento, por força da notória crise; determinar a intimação do Ministério Público para que 
possa acompanhar o presente feito. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Inicialmente defiro o recolhimento das custas e da taxa judiciária ao final do processo. 
 
Estando presentes os requisitos da liminar requerida defiro o pedido para determinar que o 
BICBANCO (ou qualquer outra instituição financeira) se abstenha de reter, a qualquer título, os 
recebíveis disponibilizados nas contas bancárias do Requerente, mantendo-se essas livres para 
movimentação e procedendo-se a imediata liberação das receitas da empresa. Oficie-se ao cliente 
UNIMED, com endereço na Rua Dr. Borman, n°51 - Morr o do Estado - Niterói - RJ, CEP 24020-
320, com o intuito de liberá-lo de qualquer obrigação relativa ao travamento bancário, podendo 
efetuar os pagamentos em nome do Procordis a quem o Requerente livremente determinar. 
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Notifique-se por OJA o BICBANCO para ciência e cumprimento desta liminar. 
 
A nova legislação em comento objetiva a reorganização das empresas que, nada obstante à crise 
instaurada, têm condições de superá-la atingindo o fim social a que se destinam. Na hipótese, a 
empresa tem longa tradição, abrigando centenas de empregados e desempenhando importante 
função para a economia da cidade e do país. É, portanto, passível de se enquadrar nas hipóteses 
previstas em Lei, uma vez que o requerente cumpriu o disposto no art. 51 da lei 11.101/2005, 
apresentado a documentação ali exigida. Ante o exposto, na forma do art. 52 da Lei 11.101/2005, 
DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa PROCORDIS S.A., 
nomeando o Liquidante Judicial, desta Comarca, para funcionar como Administrador Judicial. Na 
forma do art. 24 da LRE, fixo seus honorários em 1%, (um por cento) sobre os créditos submetidos 
à recuperação, devendo o referido valor ser diluído mensalmente durante toda a recuperação 
judicial, conforme artigo 61, considerando, para tanto, o prazo de 24 meses. Dispenso a 
apresentação de certidões negativas para que a requerente exerça suas atividades, exceto para 
contratar com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. Ordeno a suspensão de todas as ações e execuções em curso contra as requerentes, 
na forma do art. 6º da LRE e mais as exceções previstas no art. 49, §§ 3º e 4º da LRE, 
observando-se o prazo legal. Determino que a requerente apresente contas demonstrativas 
mensais durante todo o processamento da recuperação judicial, sob pena de destituição de seus 
administradores. Defiro o prazo legal de 60 (sessenta) dias para a apresentação do plano de 
recuperação judicial, a contar da publicação desta decisão. Ordeno, ainda, que a requerente 
acrescente após seu nome empresarial a expressão ´em recuperação judicial´. Como consectário 
lógico desta decisão determino que sejam tomadas as demais providências elencadas no art. 52 e 
ss., da Lei 11.101/2005. Intime-se o Ministério Público, comunicando, por carta, à Fazenda Pública 
Federal e as de todos os Estados e Municípios em que as requerentes tiverem estabelecimentos. 
Na forma do § 1º, do art. 52, da LRE, publique-se o edital. Intimem-se.  
 

Niterói, 04/07/2012. 
 
 

Elizabeth Maria Saad - Juiz em Exercício  
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Elizabeth Maria Saad 
 

Em ____/____/_____ 
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