
Trata-se de tutela provisória de urgência em caráter incidental requerida por Garboni 

Indústria de Plásticos e Moldes Eireli - em Recuperação Judicial e Tappi Indústria de 

Plásticos e Moldes Ltda. - em Recuperação Judicial, por meio da qual pretende a 

suspensão da realização do leilão extrajudicial do imóvel onde são desenvolvidas suas 

atividades mercantis, designado para amanhã, dia 29 de março. Aduzem as autoras que, 

não obstante a existência de pedido, nos autos da Recuperação Judicial, de prorrogação 

da suspensão de todas as ações ou execuções, prevista no art. 52, inciso III, Lei 

11.101/05, circunstância impeditiva da consolidação da propriedade do bem imóvel em 

nome de Cremilda Garboni, ora 1ª ré, a realização do leilão e eventual alienação do 

bem, no qual são desenvolvidas as atividades empresariais, conformará óbice para que 

sejam alcançados os objetivos da recuperação judicial, postos no art. 47 da Lei 

11.101/05, quais sejam, a superação da situação de crise econômico-financeira, a fim de 

permitir o prosseguimento das atividades empresariais, a manutenção dos empregos dos 

trabalhadores e o próprio interesse dos credores. Manifestações do Administrador 

Judicial e do Ministério Público, respectivamente, à fl. 80 e fls. 83/84. Sucinto relatório, 

DECIDO. Após percuciente leitura dos argumentos trazidos pelas empresas autoras, e 

bem assim das manifestações do Administração Judicial e do Ministério Público, estou 

convencido, ao menos neste momento, de que o pedido de tutela de urgência somente 

poderá ser acolhido parcialmente, isso porque, muito embora o leilão designado para 

amanhã tenha origem em crédito que não se submete ao concurso de credores da 

recuperação judicial, figurando como único impedimento a regra inserta no art. 49, § 3º, 

da Lei 11.101/05, relativa à impossibilidade de retirada ou alienação do bem durante o 

período de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6º, § 4º c.c. art. 52, 

inciso III, da lei falimentar, é notória a essencialidade do bem imóvel alienado 

fiduciariamente por meio do contrato firmado entre a parte autora e Cremilda Garboni, 

de maneira que a imediata retirada do imóvel da posse direta das recuperandas 

certamente conformará obice ao prosseguimento das atividades mercantis por elas 

desempenhadas, dificultando, inclusive, o processo de soerguimento que se encontra em 

andamento. Anote-se, por relevante, que, em pese o período de suspensão mencionado 

anteriormente já tenha se esvaído, há pedido de prorrogação nos autos da Recuperação 

Judicial (0012641-93.2017.8.19.0042), ainda pendente de julgamento, sendo certo que, 

na hipótese de eventual acolhimento daquele pedido, os efeitos da referida interlocutória 

alcançarão o prosseguimento dos atos de constrição ultimados por Cremilda Garboni. 

Nesse contexto, acolhendo o posicionamento do douto representante do Ministério 

Público e DEFERINDO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, DECLARO, a uma, que a eficácia tanto do primeiro leilão (29/03/2018), quanto 

eventualmente do segundo (16/04/2018), estará condicionada à ulterior decisão deste 

juízo, sobremodo no que concerne à manutenção do exercício das atividades 

empresariais no imóvel em questão, e, a duas, que o preço que eventualmente venha a 

ser obtido com a realização do ato deverá ser depositado em conta judicial, nestes autos, 

a disposição deste juízo, antotando-se que eventual conduta refratária de Cremilda 

Garboni e/ou do Leiloeiro Público Jonas Rymer, quer seja em relação ao não 

cumprimento do dever de cientificar os eventuais interessados do inteiro teor desta 

decisão, quer seja em relação à não comprovação do depósito judicial, dará ensejo à 

configuração não apenas ao injusto penal de desobediência, mas, também, à aplicação 

de sanção pecuniária que fixo em R$ 50.000,00. Por fim, considerando a regra inserta 

no artigo 303, CPC, CONCEDO às autoras o prazo de 15 (quinze) dias para aditarem a 

petição inicial, sob pena de extinção do feito sem análise do mérito. INTIMEM-SE, 

Cremilda Garboni e Jonas Rymer em diligência encetada por OJA com a rubrica 

URGENTE, devendo os mandados serem instruídos com cópia desta decisão e da peça 

vestibular. 


