Perguntas frequentes
Com objetivo de prestar maiores informações aos interessados, apresentam-se abaixo respostas para as
principais perguntas relacionadas ao processo de Recuperação Judicial que chegaram até a empresa Laticínios
Mondaí.
1. O que é recuperação judicial?
Recuperação Judicial é um instituto legal, concedido pela Lei 11.101/2005, que possibilita que a empresa
supere uma situação de dificuldade econômico-financeira e operacional.
Com a recuperação judicial a empresa mantém sua produção, o emprego dos trabalhadores e o interesse
dos credores, preservando sua função social e o estímulo à atividade econômica.
O pedido de recuperação judicial é realizado na Justiça. Após a concessão judicial do pedido, a empresa
tem 60 dias para apresentar o plano. Apresentado, o plano é divulgado para os credores, abrindo-se prazo
para manifestações. Havendo objeções, designa-se a Assembleia Geral de Credores.
2. Recuperação judicial significa calote?
Não! A recuperação judicial é um mecanismo para que o devedor consiga se reestabelecer e pagar os
credores.
3. Quem é o que faz o Administrador Judicial?
O administrador judicial é nomeado pela justiça e sua função é a de fiscalizar os atos da empresa em
recuperação, atuando para que o plano de recuperação judicial seja cumprido da forma como fora
acordado entre o juiz, os credores e a empresa.

4. Em que fase da recuperação judicial encontra-se a Laticínios Mondaí?
Em 17 de dezembro de 2014 foi protocolado na justiça o pedido de Recuperação Judicial.
O deferimento do processamento foi concedido em 14 de maio de 2015.
O plano de recuperação foi apresentado em 27 de julho de 2015.
Na existência de objeções ao plano apresentado, o próximo passo será a designação de data para a
Assembleia Geral de Credores.

5. Recebi uma carta informando o valor que tenho a receber, o que devo fazer?
O credor deve verificar se o valor informado na carta correspondente ao valor efetivamente devido.
Havendo divergências, deve informá-las nos autos judiciais para que se averigue eventual equívoco.
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6. O Laticínios Mondaí está funcionando?
Sim! A empresa retomou suas atividades em julho de 2015. Desde então, dia após dia, com o apoio dos
colaboradores, produtores e clientes, o Laticínios Mondaí está melhorando exponencialmente sua
performance!

7. Tenho valores a receber do Laticínios Mondaí, vou receber? Quando?
Arrolado o valor do crédito no quadro geral de credores e aprovado o plano de recuperação judicial, a
liquidação dos valores ocorrerá nos termos e nos prazos acordados no próprio plano.

8. Sou fornecedor da Laticínios Mondaí. O valor que venho fornecendo após a recuperação judicial estará
sujeito ao mesmo processo?
Não! Todos os créditos realizados após o pedido de recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano de
recuperação. Estes créditos serão liquidados conforme o acordado com a empresa.

9. Como faço para entrar em contato com a empresa?
Os contatos podem se dar através do endereço eletrônico: administracao@laticiniosmondai.com.br,
através dos telefones: (49) 3634 3175 e (49) 3634 3176, ou pessoalmente, na sede da empresa localizada
na Rodovia BR 283, km 03, Mondaí, Santa Catarina, CEP: 89.893-000.

10. Desejo ser cliente da empresa, como faço?
Entre em contato conosco! Enviaremos um representante até sua empresa para lhe esclarecer todas as
dúvidas e dar início a uma grande parceria!

Laticínios Mondaí

2

Laticínios Mondaí

3

