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COMARCA DA CAPITAL JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL Processo nº
047496148.2014.8.19.0001 D E C I S Ã O Vistos, etc. Eneva S.A. e Eneva Participações S.A.
ajuizaram pedido de recuperação judicial com fundamento nos artigos 47 e ss da Lei 11.101/05,
sustentando, em apertada síntese, a necessidade de superar a crise econômica financeira decorrente
de elevado endividamento, atribuído a operações típicas de project finance, que tiveram o seu
momento de conclusão adiado por fatores externos e imprevisíveis, que as obrigaram a buscar
recursos junto às instituições financeiras. Alegam as Requerentes que possuem participação direta ou
indireta em diversas outras sociedades operacionais (denominadas Sociedades de Propósito
Específico  SPEs) que atuam na geração e na comercialização de energia, com negócios
complementares em geração de energia elétrica e exploração de gás natural, com diversos contratos
de longa duração que lhe conferem a garantia de receita em valores expressivos. Afirmam que, não
obstante à crise enfrentada, as Requerentes deverão se beneficiar dos resultados de cada uma
dessas operações superavitárias, na medida em que passaram a receber os dividendos devidos por
sua condição de acionista direta ou indireta. Requerem, ao final, seja deferido o processamento da
recuperação, a dispensa da apresentação das certidões negativas para o exercício de suas
atividades e que sejam mantidos em segredo de justiça a relação de empregados e as declarações de
bens apresentadas em cumprimento ao art. 51, IV e VI da LRE. Às fl. 149 foi determinado o
acautelamento, em segredo de justiça, da relação de empregados e das declarações de bens dos
sócios. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 50/144, entre outros juntados por linha.
Certidão cartorária de fls. 151 informando, em cumprimento ao artigo 51 da Lei 11.101/05, os
documentos obrigatórios que instruíram a inicial. Às fls. 152, o Ministério Público informa o
cumprimento integral do disposto no art. 51 da LRE, opinando pelo deferimento do processamento da
recuperação. É o sucinto relatório, decido. As sociedades empresárias Requerentes atenderam aos
requisitos do art. 48 da Lei 11.101/05, ao comprovar estarem em atividade há mais de 02 (dois) anos,
conforme Certidões Simplificadas (fls. 51 e 113). A inicial expõe as causas da crise econômico
financeira, conforme impõe o inciso I do artigo 51 da Lei 11.101/05, vindo acompanhada da
documentação exigida pelo inciso II. Os administradores apresentaram a relação de bens pessoais
que foram acauteladas em cartório consoante certidão de fls. 151, em atendimento ao disposto nos
incisos IV e VI, do artigo 51 da Lei 11.101/05. O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de
processamento recuperação em sua promoção de fls. 152. Assim, considerando que a recuperação
judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômicofinanceira do devedor,
permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica, o pedido inicial merece acolhimento. Ante o exposto e mais que dos autos consta, defiro o
processamento da recuperação judicial das sociedades por ações, Eneva S.A. inscrita no CNPJ sob o
número 04.423.567/000121 e Eneva Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o número
15.379.168/000127, e determino, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/05: I  Que cada uma das
recuperandas apresente seu próprio plano de recuperação judicial, mesmo que sejam idênticos ou
interdependentes, que deverão ser analisados separadamente por seus respectivos credores, com
absoluto respeito à autonomia patrimonial de cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados
quadros gerais de credores distintos para cada empresa. II  Nomeio administrador judicial a Deloitte
Touche Tohmatsu (tels. 39810500 e 39810544), que deverá ser intimada para cumprir o encargo,
com observância aos preceitos contidos nos arts. 22 e seguintes da Lei 11.101/05 e apresentar sua
proposta de honorários. Salientando que a nomeação estará sujeita a posterior ratificação do Juiz
Titular da 4ª Vara Empresarial. III  Dispenso a apresentação das certidões negativas para que as
requerentes exerçam suas atividades, exceto para contratarem com o Poder Público ou para
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observado o disposto no art. 69 desta
lei; IV  Suspendo todas as ações e execuções contra as requerentes, nos termos e com as ressalvas
constantes do inciso III do art. 52 da Lei 11.101/05, ficando a cargo das devedoras comunicarem a
suspensão aos juízos competentes (§ 3º do art. 52); V  Determino as requerentes que apresentem
contas demonstrativas mensais durante todo o processamento da recuperação judicial, sob pena de
destituição de seus administradores; VI  Intimese o Ministério Público e comuniquese por carta às
Fazendas Pública Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver
estabelecimento. VII  Publiquese o edital a que se refere o § 1º do art. 52 da Lei 11.101/05. VIII 
Oficiese a Junta Comercial do Rio de Janeiro para que proceda a anotação da recuperação judicial
(art. 69, parágrafo único). Ciente as devedoras de que em todos os atos, contratos e documentos
firmados deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão ´em Recuperação Judicial´.
Intimemse as Requerentes para comprovar a inexistência de procedimentos criminais em face dos
administradores, mediante a juntada das respectivas certidões, em cumprimento ao disposto no art.
48, IV da LRE. Considerando tratarse de documentos obrigatórios ao deferimento do processamento
da recuperação judicial, reconsiderando o despacho de fls. 148, item 1, determino que os documentos
juntados por linha sejam acostados aos autos e devidamente numerados para fins de ampla
publicidade e oficialidade processual. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014. Maria Isabel P.
Gonçalves Juíza de Direito
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