






































































































































































































































































































































































3~

Fáruns Centrais Fôrum João Mendes Júnior r Vara de Falência e

MANDEL
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Recuperações Judiciais

Processo OOJ4070-33.20/1.8.26.0JOO - Impugnação de Crédito ..
Administração judicial - PRELUDE MODAS S/A - PRELUDE
MODAS S.A. e outros -

Vistos. 1·,Fls. 02/03: Defiro o pedido de reserva, com a ressalva no

sentido de que as reservas solicitadas pela Justiça do Trabalho ao

juízo das recuJ2.eracões judiciais ficam limitados aos valores

concernentes aos créditos decorrentes da legislação do trabalho ou

acidentes do trabalho, devendo ser excluídos os valores atinentes às

custas e despesas processuais, imposto de renda e INSS, desde que

!ais créditos nã{) estão submetidos à recuperação judicial. Oficie-se

aos juizos do trabalho noticiando a decisão,com ciência aos

interessados. 2- Intimem-se.

Em termos práticos: como, nos casos de demissão, o

débito respectivo é imediatamente liquidado, e os funcionários desligados não

incorrem em prejuízo. Os funcionários ativos, que somente teriam direito ao

saque em ocasião de desligamento ou compra de casa própria, terão os débitos

pagos imediatamente em tais casos, para que seus direitos não sejam afetados.

Enquanto nenhuma destas hipóteses ocorre com

relação a estes empregados, são realizados os pagamentos parciais previstos no

parcelamento.

Assim, os débitos são equacionados sem maiores

danos ao caixa da empresa, pois, com a devida vênia, se o empregado não

procede ao saque do fundo neste período, não se vislumbra nenhuma

conseqüência prática do parcelamento com relação a ele. E posteriormente tais
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Neste mesmo sentido, conforme petição de fls.d 796, a

MANDEL 7
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credora Dupont informa já ter recebido seu crédito, o que está correto, nos

termos do Plano aprovado.

Tanto Rccuperanda, como Dupont, já informaram à

VW deste fato, mas esta cliente continua a fazer depósitos judiciais, oriundos de

retenções que faz nos pagamentos à MP, também nos termos do Plano,

alegando que aguarda decisão judicial para suspender estes pagamentos.

Com a devida vênia à VW do Brasil, trata-se de

excesso de cautela. A Dupont não é mais credora deste procedimento, como ela

mesmo alega, tudo em estrito cumprimento ao Plano que foi aprovado pelos

credores e homologado por V. Exa.

Contudo, sendo esta a posição final da V'0l, requer que

V. Exa., assim como decidiu no caso 'da Vitalina, intime a VW do Brasil a parar

de depositar os valores referentes à Dupont, bem como determine a expedição

de guia de levantamento dos valores depositados à fls .. 5291, 5253 e 5448 em

favor da Recuperanda, valores estes que estão fazendo falta e serão utilizados

para pagamento da folha e compra de matéria-prima junto aos seus

fornecedores.

Conclusão

No mais, depreende-se dos relatórios apresentados

mensalmente nos autos peta Capital Consultaria que a empresa vem cumprindo

C' plano de recuperação judicial. ~ .,'Ír
(/
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