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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUÍZ(A) DE DIREITO DA 

___CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN– RS 

 

 

 

 

Processo com pedido de apreciação urgente. 

Pedido de Recolhimento de Custas ao Final 

Com Pedidos de Tutela de Urgência 

 

BARCAROL COMERCIO DE PRESENTES LTDA  (AROMAS), pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 15.438.783/0001-67, com 
endereço na Rua Mauricio Cardoso, 494, subsolo, centro, Frederico Westphalen/RS, 
CEP 98.400-000, com endereço de e-mail: aromas.fw@gmail.com, por seu 
procurador judicial que esta subscreve (DOC. 02), com endereço constante no 
rodapé, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro na Lei n. 
11.101/2005, formular o presente pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelas 
seguintes razões: 

 

I - PRELIMINARMENTE 

I.1 - DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO 

Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil à toda causa deve 

ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. 
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Nesse espeque legislativo não se desconhece que o valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor e, no processo de 

recuperação judicial, o proveito econômico, em tese, corresponderia à vantagem 

obtida com a aprovação do plano recuperacional, cujo desiderato é a novação dos 

créditos que se objetivar negociar. No caso, o montante do passivo que se pretende 

negociar é de R$ 1.186.858,43 (um milhão cento e oitenta e seis mil, oitocentos e 

cinquenta e oito reias e quarenta e três centavos). Atribuída essa quantia ao valor 

da causa, as custas processuais totalizam R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), 

conforme informação obtida junto à contadoria desta comarca. Contudo, não se 

pode olvidar que a empresa Autora se encontra em situação financeira precária e 

exigir-lhe o pagamento prévio das custas processuais importaria em obrigação 

demasiadamente onerosa ou até mesmo vedaria o amplo acesso à justiça. 

Neste sentido, eis o entendimento do TJRS:  

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO 

DE CUSTAS AO FINAL. POSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO AO FINAL DA FASE 

DE PROCESSAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 24 DA LEI 11.101/05. 

CERTIDÃO DE DÉBITOS FISCAIS. PONTO PREJUDICADA APÓS ANÁLISE DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70071604862, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 30/03/2017) grifou-se 

Portanto, à luz da orientação jurisprudencial esposada e diante da prova 

inequívoca de que a empresa Autora não dispõe de condições financeiras para 

efetuar o prévio adimplemento integral das custas processuais, vislumbrada 

notadamente pelos extratos das contas bancárias (DOC. 8) frente à magnitude do 

rol de credores (DOC. 6), mostra-se crível as custas processuais remanescentes 

sejam adimplidas ao final da demanda. 
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II – DO BREVE HISTÓRICO EMPRESARIAL E RAZÕES DA CRISE 

A requerente iniciou suas atividades na data de 23 de abril de 2012, 
tendo como principal atividade do estabelecimento o comércio varejista de 
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, voltado especialmente 
para produtos aromatizadores de ambientes. 

Vendo a prosperidade do negócio, visando melhorar a oferta de produtos 
a loja passou a comprar produtos em larga escala e trabalhar também como 
distribuidora no comércio local. 

Para tanto procurou novos fornecedores e investiu em veículos para 
facilitar a distribuição e entrega de produtos que estavam sendo revendidos. 

A empresa requerente que chegou a contar com 10 (dez) funcionários, 
atualmente conta com o auxílio de 02 (dois) colaboradores e a trabalho permanente 
das 02 (duas) sócias, gerando aproximadamente 20 empregos indiretos. 

Contudo, a solidez angariada com os longos anos de atividade, bem como 
o patrimônio e todo o know-how construído até então, não foram suficientes para 
afastar a crise econômico-financeira momentaneamente vivenciada. 

Em meados do ano de 2016, em razão da crise financeira que começou a 
se instalar na economia brasileira as vendas começaram a diminuir o que fez com 
que a empresa buscasse empréstimos bancários e com terceiros para honrar os 
compromissos já assumidos. 

Além disso a inadimplência dos clientes, a oscilação de faturamento do 
mercado em razão da crise político-financeira e a necessidade de cumprir com os 
investimentos e empréstimos realizados, fez com que a requerente encontrasse 
dificuldades para manutenção dos pagamentos em dia dos credores. 

Corroborou ainda para a conjuntura atualmente vivenciada o de fato de 
que no final do ano de 2016, o mês de dezembro, mês que registrava o maior 
faturamento, registrou um déficit nas vendas de cerca de 40% (quarenta por 
cento), resultando em uma sequência de queda abrupta de faturamento, os quais 
aliados ao alto custo que a empresa trabalhava até então, tornaram-se o pilar da 
crise momentânea. 

Os bancos, apesar dos juros altos, começaram a restringir o crédito, 

principalmente o desconto de títulos, forçando renegociações das dividas, aplicando 

juros maiores e exigindo alienações de bens, estrangulando praticamente todo o 

lucro da empresa, pois este era destinado só para pagamento de juros, com muito 
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risco de uma progressão exagerada da divida, causando uma crise financeira 

interna da requerente, resultando na dispensa de funcionários. 

Isso tudo fragilizou o capital de giro e a Requerente começou a descontar 

títulos nos bancos e, em seguida, contrair empréstimos com as instituições 

bancárias e com particulares para aquisição de capital de giro, que devido aos juros 

altos, foram aumentando os valores a cada renovação, junto com a diminuição do 

faturamento das empresas, devido à crise econômica que começava a afetar o país.  

Estas causas, combinadas com o descompasso dos prazos dos 

empréstimos de curto prazo para saldar os compromissos da empresa, somadas a 

alta carga tributária e a elevação no custo de aquisição dos produtos, deixaram a 

empresa requerente descapitalizada e exposta à riscos de obtenção e manutenção 

de créditos junto a instituições financeiras. 

A estrutura de custos operacionais, tanto fixos quanto variáveis, embora 

adequada, está tendo uma clara perda de competitividade em função de compra de 

produtos a preços mais caros pela evidente falta de capital de giro. Isto demonstra, 

ainda, um potencial de melhora imediato se recomposta a capacidade de acesso da 

empresa a fornecedores mais competitivos. 

Destarte, inobstante a crise momentânea que atravessa, em virtude das 

margens operacionais dos negócios da requerente, bem como pela qualidade e 

quantidade de seus ativos, não resta dúvidas acerca de sua viabilidade e capacidade 

de soerguimento, bastando, para tanto, que as dívidas negociadas a curto prazo 

sejam alongadas, ou ao menos suspensas pelo período necessário à implementação 

das estratégias de liquidez que serão oportunamente detalhadas no plano de 

recuperação judicial. 

Portanto, com o caixa desfalcado e o cenário econômico, político e 

financeiro desfavorável, porém com um futuro esperançoso especificamente para a 

Requerente, e principalmente por possuír reconhecimento e renome e uma história 

reconhecida por seus clientes, esta chegou à conclusão de que somente uma 
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recuperação judicial poderia estabilizar sua situação financeira deficitária, visando a 

manutenção de suas atividades, a colaboração com economia local, a geração de 

receitas tributárias e a conservação e criação de empregos diretos e indiretos daí 

decorrentes. 

 

III - DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

A Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, tem por finalidade específica 

regular a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 

sociedade empresária. 

Ela reflete, em termos legislativos, a preocupação sempre presente, na 

época contemporânea, em quase todos os ordenamentos jurídicos do mundo, de se 

evitar a quebra do empresário e da sociedade empresarial. 

A entidade de direito denominada de recuperação de empresas atua com 

propósitos preventivos de garantir a continuidade das atividades financeiras e 

econômicas empresariais, pela relevância que se apresenta para o fortalecimento do 

tecido social, considerando, em segundo plano, os interesses do devedor e do 

credor. 

A Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, apresenta-se com essa 

natureza jurídica que expressa o objetivo central de fazer prevalecer, ao ser 

aplicada, o princípio da conservação da empresa. Ela visa ser um marco legal com 

capacidade de permitir que empresas viáveis, porém, vivenciando momentos de 

dificuldades financeiras impostas pela variabilidade do mercado, tenham condições 

de reorganização para que possam continuar a cumprir os seus objetivos de serem 

fatores de produção de emprego, de rentabilidade e de desenvolvimento integrado. 

O núcleo fundamental, portanto, da Lei acima anotada é a de criar 

mecanismos legais de conservação de atividades empresariais que ostentam 

condições patrimoniais com avaliação positiva, evitando a sua eliminação do 
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ambiente empresarial, a fim de que as suas funções sociais e econômicas continuem 

sendo exercidas, por meio da colaboração e a compreensão dos credores. 

A concepção atual a respeito da adoção da tese da conservação da 

empresa, quando em situação de crise, é a de que os custos e as consequências de 

sua manutenção devem se apresentar menores para a sociedade do que os a serem 

suportados pela sua liquidação. 

Na busca da fixação da natureza jurídica da Lei anotada há de se 

considerar como influente o objetivo primordial de, em fazendo cumprir o princípio 

da conservação da empresa, não ser adotado critério excessivamente rigoroso 

quanto ao fenômeno da impontualidade das obrigações assumidas em decorrência 

dos negócios jurídicos celebrados, por ser incompatível com os propósitos do 

instituto da recuperação. Se essas obrigações forem exigidas de modo rígido, a 

empresa pode ser levada ao estado de quebra, apenas, por uma mera questão 

momentânea de liquidez. 

O campo jurídico não pode deixar de reconhecer que o setor produtivo, 

mais do que ontem, apresenta-se, hoje, como suporte fundamental da economia, 

haja vista que é o responsável pela geração de empregos, pelo estímulo que 

provoca para o desenvolvimento da atividade econômica e a valiosa promoção da 

função social que desempenha. 

Nesse contexto é que deve ser considerada a natureza jurídica do referido 

diploma legal que evidencia a tomada de consciência do legislador acerca da 

necessidade de conceder tratamento diferenciado às empresas que enfrentam 

situação de crise econômico-financeira, instituindo regime de recuperação 

extrajudicial e judicial, esta se caracterizando como sendo ação ’requerida pelo 

devedor diretamente ao juiz que, após análise dos requisitos legais, decidirá pelo 

deferimento ou indeferimento de seu processamento’. 

Em razão dessa valorização da empresa no contexto social e econômico o 

Estado não pode e não deve ficar alheio aos fenômenos dessa situação de 
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consequências influenciadoras na estabilidade dos relacionamentos sociais e 

econômicos, fatores que precisam ser considerados pelos magistrados quando 

chamados a interpretar e aplicar as normas dirigidas a regulamentar os conflitos 

nascidos dessa magna questão. 

Conclui-se, assim, que a RECUPERAÇÃO JUDICIAL é uma proteção do 

direito à atividade empreendedora, de um instituto jurídico aceito mundialmente 

para amparar a atividade em forma empresarial viável, de uma permissão legal 

para que a empresa devedora, juntamente com seus credores, negocie uma forma 

de manter a fonte produtora de empregos, receitas e tributos, como se extrai da 

redação de seu artigo 47, in verbis: 

 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 

da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 

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.” 

Esse artigo deixa claro que o objetivo da recuperação judicial é evitar que 

atividades com dificuldades momentâneas caminhem para a falência, objetivo esse 

que a todo custo deve ser buscado, pois o eventual desaparecimento de um 

empreendimento em crise traz consequências inevitáveis, tais como: o fechamento 

de postos de trabalho, o desaquecimento da economia, a redução das exportações, 

a queda dos níveis de concorrência e dos recolhimentos de tributos, a maior 

dificuldade de se administrar a mola inflacionária do país e o incremento do caos 

social etc. 

Além disso, a extinção de empreendimentos leva à perda do agregado 

econômico representado pelos chamados ‘intangíveis’, como o nome, ponto 

comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, know-how entre 

outros. 

Assim, partindo do fato de que o Direito positivado (constitucional e 

infraconstitucional) impõe que toda atividade organizada tem uma função social a 
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cumprir, depreende-se que a organização empresarial é um ente de significativa 

importância para a sociedade, de maneira que a eventual extinção da unidade 

produtiva resulta, inevitavelmente, em consequências negativas para o conjunto 

social (Estado, comunidade como um todo, mormente os empregados e, inclusive, 

os próprios credores). 

O que se vê é que a Lei n. 11.101/2005 evidencia, em seu artigo 47, e 

procura pôr em prática os princípios da função social e o da preservação da 

empresa, fundados na valorização do trabalho humano, na livre concorrência e na 

livre iniciativa, e que tem por fim assegurar existência digna a todos, de 

conformidade com os ditames da justiça social. 

Foram esses princípios e outros mais que buscou o legislador incluir na 

nova lei de recuperação de empresas. São eles: a integração entre os sistemas 

jurídico e comercial do país, e de uma forma mais ampla - vê-se na Lei a 

busca pela interação entre juiz e empresário através da figura do administrador 

judicial, que deve ser alguém que efetivamente possa auxiliar tanto o juiz como o 

empresário; a maximização do valor dos ativos de uma empresa, com uma 

opção de reorganização - vê-se na lei a clara vontade de impedir a 

desvalorização dos ativos da empresa, com a separação dos mesmos, através da 

quebra prematura da empresa; o equilíbrio cuidadoso entre liquidação e 

reorganização - percebe-se que cabe ao empresário optar, na elaboração do plano 

de recuperação, pelos bens que são prescindíveis à atividade e liquidá-los, 

mantendo consigo ativos produtivos, necessários à reorganização. 

Além desses, o tratamento equitativo dos credores em situação 

semelhante - credores trabalhistas, quirografários e com garantia real são 

divididos em classes, com peso igual de votação por classe na Assembleia Geral de 

Credores; a resolução oportuna, eficiente e imparcial das insolvências - a lei 

prevê prazo máximo de 180 dias para finalizar o processo, devendo a recuperanda, 

o juízo e todos envolvidos efetuarem em prazos exíguos seus afazeres. 

E, por fim, um processo transparente que contenha incentivos à 
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verificação e ao fornecimento de informações - a lei é severa na aplicação de 

penas por sonegação de bens e dados, e obriga a recuperanda a abrir todas as 

informações, inclusive dos sócios, além do juiz nomear um administrador judicial 

que, além de ajudar, tem a função de fiscalizar os atos dos empresários, dando 

clareza e transparência ao processo e o reconhecimento dos direitos dos 

credores existentes e o respeito da prioridade dos pedidos com um 

processo previsível e instituído - a existência da Lei, que garante ao pedido de 

recuperação o devido processo legal, presidido por magistrado imparcial, garante 

que os princípios de manutenção e recuperação de atividades produtivas que 

passam por crises estejam, definitivamente, resguardados. 

Visando demonstrar o espírito da lei e o espírito coletivo buscado pela 

devedora através deste procedimento, traz-se, a título ilustrativo, entrevista feita 

com magistrado que presidiu uma das maiores recuperações do país. Dentre outras 

declarações, lê-se do depoimento do Juiz Alexandre Alves Lazarinni da 1ª Vara de 

Falências e Recuperação Judicial de São Paulo abaixo que “A recuperação judicial, 

antes de ser um processo judicial, precisa ser vista sob um aspecto 

empresarial e negocial. É a discussão dos credores com a devedora que 

define esse processo”, reforçando a ideia de que RECUPERAÇÃO JUDICIAL É 

PROCEDIMENTO ESSENCIALMENTE NEGOCIAL. 

A observância desses postulados é o que buscou e está buscando a 

devedora, que pretende, por meio da recuperação judicial, manter-se no mercado, 

contribuindo para o crescimento econômico e social não só da região onde atua, 

mas de todo o país, observando o objetivo da Lei, de relevância importância social, 

como ressalvado pelo STJ na ADIn 3934 do PDT contra a Lei de Recuperação 

Judicial, que foi julgada improcedente:  

“(...) Um dos principais objetivos da Lei 11.101 consiste justamente em 

preservar o maior número possível de empregos nas adversidades 

enfrentadas pelas empresas, evitando ao máximo as dispensas 

imotivadas, de cujos efeitos os trabalhadores estarão protegidos, 

ressaltou o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski. A lei faz uma 
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belíssima engenharia institucional, buscando viabilizar créditos para 

eventualmente satisfazer o ativo e os eventuais passivos de uma 

empresa em processo de recuperação judicial, disse o presidente do STF, 

ministro Gilmar Mendes. Todo o esquema de engenharia da lei foi 

exatamente de preservar as empresas como fonte de benefícios e de 

riquezas de caráter social, já havia afirmado o ministro Cezar Peluso, que 

votou antes de Mendes.” (Sem destaques no original). 

 

IV - DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA REQUERENTE E RAZÕES DA CRISE 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Impõe a LRF, que disciplina a recuperação judicial, que o devedor aclare 

quais razões o arrastaram para a atual situação patrimonial. 

O que pretende a LRF ao determinar que as empresas devedoras 

indiquem as razões da crise, é fazer com que seja mostrado se o que está 

ocorrendo provém de fatos alheios a sua vontade, para que reste demonstrado que 

a devedora não busca por meio do processo recuperatório se enriquecer 

ilicitamente, e muito menos fraudar qualquer tipo de credor, o que está sendo 

atendido no documento juntado, confeccionado pelas sócias administradoras da 

sociedade (DOC. 03).  

No referido documento, conforme narrado no primeiro capítulo, consta 

que as razões da crise financeira da sociedade postulante, declarada pelas sócias, 

atribuída a inadimplência dos clientes, a oscilação de faturamento do mercado em 

razão da crise político-financeira e a necessidade de cumprir com os investimentos e 

empréstimos realizados foi o pilar da atual situação vivenciada. 

Esses fatos, aliados a queda nas vendas em razão da paralisação do 

economia da região, deixou a empresa requerente sem capital de giro, exposta a 

riscos de obtenção e manutenção de créditos junto a instituições financeiras, 

implicando no prejuízo à competitividade em função de compra de insumos a preços 
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mais caros. 

Aproveitando-se do sofrível momento de crise, as instituições financeiras 

passaram a praticar juros abusivos nos créditos concedidos à requerente. 

Com isso, a atividade desenvolvida pela empresa se tornou insuficiente 

para o pagamento dos encargos agregados ao capital, impondo sucessivas rolagens 

e renegociações dos empréstimos contraídos, criando-se dívidas bancárias e com 

particulares com crescimento em progressão geométrica. 

Com o auxílio do Poder Judiciário pode a empresa requerente se 

recuperar, desde que lhes seja oportunizada a possibilidade de discutir, negociar 

diretamente e coletivamente com seus credores, que certamente preferem a 

continuidade das atividades à sua bancarrota. 

O que precisa se ter em mente é que no momento de crise financeira é 

necessário que haja uma ação que proteja os empreendimentos, a fim de possam 

equacionar seu passivo, proteger seus ativos, de modo a continuarem produzindo e 

beneficiando toda uma coletividade; constituindo-se essa ação forte na Lei de 

Recuperação de Empresas, cuja submissão deseja a requerente. 

 

V - QUADRO GERAL DA DEVEDORA 

A solidez alcançada durante os anos de funcionamento dos negócios da 

Requerente não foi apta para lhes proteger da crise, razão pela qual, diante da 

importância das atividades que exerce para a sociedade regional, tanto econômica 

quanto socialmente, imperioso que seja dado ao mesmo a oportunidade de se 

reestruturar. 

Atualmente, a requerente possue um desencaixe financeiro. Mas esse 

desencaixe pode ser resolvido mediante negociação coletiva com seus credores. 

Apesar de possuir investimentos imobilizados, a requerente não conseguirá realizá-
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los para honrar compromissos financeiros imediatos, mesmo porque isso acabaria 

afetando várias outras questões sociais, como os postos de trabalho que 

proporciona. 

A crise que há alguns anos vem atingindo todos os setores da economia 

brasileira, somadas à elevada carga tributária, o aumento de inadimplência de seus 

clientes, e a dificuldade enfrentada na captação de recursos em razão dos altos 

juros cobrados pelas instituições financeiras acabou impactando no faturamento da 

empresa requerente. 

O desequilíbrio econômico financeiro ocasionado pelos fatos delineados 

acima já vem trazendo preocupantes consequências, que podem gerar a 

impossibilidade de soerguimento das atividades, tais como a diminuição da 

credibilidade da autora perante os seus credores e até mesmo a distribuição de um 

pedido de falência. 

Até o momento, a empresa devedora vinha conseguindo gerenciar as 

dificuldades, contudo, tal situação, na forma como está, tornou-se insustentável, 

sendo imprescindível a intervenção do Poder Judiciário para lhes prestar socorro, 

evitando, assim, as famigeradas execuções individuais, o enxovalhamento do nome 

da requerente nos bancos de dados de proteção ao crédito, e, outrossim, os 

inoportunos pedidos de falência, comumente utilizados como meio de pressão para 

obrigar o pagamento de valores que os devedores não dispõem de imediato. 

 

VI - DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O 

DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Diante do quadro relatado, verifica-se que a devedora necessita do 

socorro do Poder Judiciário. E isso se faz possível através do instituto da 

recuperação judicial, já que preenchem todos os requisitos exigidos pela Lei n. 

11.101/2005 para tanto. 
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Dispõe o artigo 51 da Lei n. 11.101/2005 que a petição inicial deverá ser 

instruída, além do que retrate as razões da crise, com diversos outros documentos, 

dentre eles, demonstrações contábeis, relação de credores, relação de empregados 

e extratos bancários. 

Os motivos da crise já foram expostos acima e no documento juntado 

(DOC. 03), passando-se, agora, ao preenchimento dos demais requisitos.  

Antes de arrolar os documentos juntados, a empresa devedora, por meio 

de suas sócias administradoras, declara, atendendo ao artigo 48 da Lei n. 

11.101/2005, que exercem regularmente suas atividades há mais de dois anos, que 

nunca teve sua quebra decretada e que não obteve os favores da recuperação 

judicial anteriormente. Atesta, ainda, e nos mesmos termos, que nenhum de seus 

sócios foi condenado pela prática de crime falimentar (DOC. 3). 

Satisfeitas as condições exigidas pelo artigo 48 e pelo inciso I do artigo 

51, ambos da LRF, a empresa devedora passa a demonstrar a observância dos 

demais requisitos constantes nos incisos II a IX do artigo 51 da Lei 11.101, DE 9 DE 

FEVEREIRO DE 2005: 

• Atos Constitutivos da empresa requerente com certidão de 

regularidade atualizada perante a Junta Comercial (DOC. 01). 

• Declaração assinada pelo sócio administrador da requerente, 

contendo a exposição das causas concretas da situação patrimonial e das 

razões da crise econômico-financeira(DOC. 03). 

• Demonstrações contábeis dos exercícios sociais de 2014, 2015, 2016 

e 2017, contendo balanço, demonstração de resultado do exercício e 

demonstrações de resultados acumulados (DOC. 04); 

• Relatório gerencial de fluxo de caixa das devedores dos exercícios 

sociais de 2014, 2015, 2016 e 2017e Relatório gerencial de fluxo de caixa 

projetado até Dez/2018 (DOC. 05);  
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• Relação nominal completa dos credores, inclusive com os créditos 

dos atuais empregados (DOC. 06); 

• Relação completa dos empregados, com indicação de função e 

salário (DOC. 07);  

• Extratos das contas bancárias existentes em nome da devedora 

(DOC. 08); 

• Certidão dos Tabelionatos de Protesto em nome da devedora e de 

seu sócio, acompanhado de extrato do SERASA e SPC (DOC. 09); 

• Relação das ações judiciais demonstrando as demandas em que as 

devedora figuram como parte, assinada pelo sócio (DOC. 10); 

• Relação dos bens particulares do sócio da empresa requerente, 

demonstrada através das declarações própria (DOC. 11); 

• Relação do passivo tributário da Requerente para fins de análise da 

viabilidade econômico—financeira, vez que não sujeitos à recuperação 

judicial (art. 6°, §7° da LRF) (DOC. 12) 

 

VII - DA NECESSIDADE E VIABILIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DA DEVEDORA 

A devedora, além de colaborar com a economia do Estado do Rio Grande 

do Sul e do País, é responsável por inúmeros empregos (02 postos de trabalho 

diretos e 20 indiretos), o que demonstra a sua indiscutível importância social e 

a necessidade de preservação de suas atividades.  

Com a paralisação de seus trabalhos, não somente os trabalhadores em 

exercício restarão prejudicados, mas todos aqueles que deles dependem, uma vez 

que inúmeros contratos de prestação de serviços terão de ser interrompidos, 
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riquezas deixarão de ser geradas, impostos deixarão de ser recolhidos, etc. 

A requerente têm ativos, sendo que os principais são constituídos pela 

boa fama que ostentam junto à sociedade regional, diante da grandeza de sua 

estrutura e do quadro de funcionários que mantêm, pela logística, know-how, além 

de créditos, clientes e investimentos imobilizados utilizados nas suas atividades.  

A análise isolada dos números postos poderia levar o observador 

imprudente a apostar na bancarrota da devedora. Contudo, o ordenamento jurídico 

prevê justamente o oposto, prevê que empreendimentos viáveis, porém, que 

passam por crise econômico financeira devem ser, a todo custo, preservados, de 

forma que não prejudiquem toda uma coletividade.  

No caso da requerente, a viabilidade das atividades que exerce é 

patente, pois vêm exercendo atividades por anos que geram receitas nesta 

Comarca, ao Estado e ao País, ganhando, ao longo dos anos, grande confiabilidade 

do mercado, precisando somente da recuperação judicial para operacionalizar essa 

viabilidade, pois têm condições de voltar a colaborar fortemente com a economia do 

país, e a contribuir da fabricação e venda de produtos de padaria e confeitaria. 

Contudo, a devedora necessita do auxílio do Poder Judiciário para ganhar 

o fôlego suficiente e ter a oportunidade de negociar com todos os seus credores de 

uma única vez e em pé de igualdade, de forma a demonstrar a eles que têm 

condições o bastante, se continuar operando, de cumprir com as obrigações, desde 

que cada credor ofereça a sua cota de sacrifício juntamente com a devedora. 

Isente de dúvidas, no que tange aos credores, que a eventual falência da 

sociedade empresarial requerente afigura-se em pior casuística que a recuperação 

financeira. Matematicamente, somente será possível o pagamento dos credores se o 

patrimônio que compõem o total dos ativos produtivos da devedora permanecer 

como está. Isso porque caso o total de ativos produtivos sejam separados, o valor 

individual sofrerá profunda diminuição, que não suportará arcar com o passivo dos 

devedores, levando-a a quebra e perdendo a totalidade de seu patrimônio para 
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pagamento de poucos credores que poderão se habilitar após a quitação das verbas 

que possuem preferência. 

Ainda, caso ocorra a eventual e prejudicial quebra, todos os esforços 

despendidos pelas sócias, o investimento, o conhecimento e a experiência adquirida 

por elas e a confiança conquistada ao longo dos anos serão literalmente expurgados 

do mercado. 

Daí porque é salutar seja concedida à devedora a prerrogativa de tentar o 

turnaround, através do processamento da recuperação judicial, vez que realiza 

atividade viável. A devedora vem, há anos, contribuindo com toda a coletividade. 

Chegou o momento de a coletividade dar uma força a ela. 

 

VIII - DA LEGISLAÇÃO  

A moderna legislação que regula a recuperação judicial, derivada das 

mais avançadas leis contemporâneas que cuidam de empreendimentos em 

circunstâncias financeiras desfavoráveis, visa resguardar exatamente o interesse 

buscado pela devedora, qual seja, sua reestruturação econômico financeira, através 

da recuperação judicial (LRF, art. 47). 

Este instituto, criado para substituir as famigeradas ações de concordata 

e evitar a quebra do negócio tem se mostrado uma eficiente medida de saneamento 

e reestruturação de empreendimentos. Ele permite que credores conheçam a real 

situação do devedor, encorajando-os a renegociarem seus créditos em condições 

que permita ao devedor o pagamento dos mesmos, de forma a reorganizar a sua 

atividade e manter os seus empregos. 

Em todos os casos já noticiados, até nacionalmente, como os da Oi S/A e 

várias outras empresas dos mais variados ramos de atividade, a recuperação vem 

permitindo o soerguimento dos empreendimentos em crise, impedindo suas 

liquidações e o encerramento de suas atividades empresariais, que, se ocorressem, 
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causariam um alto custo social por força do fechamento de postos de trabalho e da 

diminuição do interesse pela atividade empreendedora, que é a mola propulsora do 

desenvolvimento no sistema capitalista adotado por quase todas as economias do 

mundo.  

A nova lei, com a chancela do Judiciário, está alterando o quadro de 

falência de empresas no país. O Poder Judiciário pátrio vem proferindo inúmeras 

decisões deferindo pedido de recuperação judicial. 

A pessoa jurídica requerente esta se vendo atônita em um quadro pré-

falimentar, pronta para sucumbir frente às dívidas quase impagáveis, na iminência 

de demitirem inúmeros empregados e sem a menor perspectiva de quitarem os 

direitos trabalhistas dos mesmos, ficando o sócio manchado com a pecha de falido e 

os credores sem receber seus créditos. 

Hoje várias sociedades empresarias que passaram pelo processo 

recuperatório estão com o pagamento de suas folhas de empregados e de seus 

fornecedores pós-recuperação razoavelmente em dia. O que era expectativa, agora 

é realidade. Equacionaram o seu fluxo de caixa, e, principalmente, preservaram 

suas atividades e a sua força de trabalho. 

Sem dúvida, o esforço dos envolvidos e a absorção de um custo pelos 

credores permitiram às empresas se reerguerem e a continuarem a atender sua 

função social. Esse fato demonstra o acerto do legislador, e em última análise, da 

sociedade, em promover a reforma da antiga lei, dando mais possibilidades para 

as empresas em dificuldade se recuperarem. 

O que, na grande maioria das vezes, vem sendo alcançado pelas 

empresas em recuperação citadas é o reequilíbrio financeiro e continuidade de 

suas atividades e é o que  espera que seja conseguido à devedora desta Ação, 

especialmente porque a preservação das atividades que exercem é questão de 

necessidade social, em vista da tradição que possuem no contexto social local, 

regional e nacional. 
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IX - DAS TUTELAS DE URGÊNCIA 

O artigo 300, caput, do NCPC, exige que a parte, ao propor a ação, 

deve  comprovar dois requisitos para a sua concessão: a probabilidade do direito 

e o perigo de dano  ou o risco ao resultado útil do processo. 

Por sua vez, o parágrafo 2º do mesmo artigo, preleciona que o 

magistrado poderá conceder a tutela de urgência liminarmente, que é o que se 

pretende por meio deste tópico e seus subtópicos. 

A Requerente atuando no comércio varejista e atacadista de produtos 

aromatizantes para residência, perfumaria e cosméticos, presentes e outros 

acessórios de uso pessoal, necessita de seu estoque e imobilizado para continuar 

a auferir renda e consequentemente honrar com seus compromissos. 

Diante disso, caso algum credor venha eventualmente propor alguma 

medida expropriatória, como arresto, os produtos que compõem o estoque da 

Requerente estará totalmente vulnerável a essas ações. 

Ademais, cerca de 70% (setenta por cento) dos valores recebidos pela 

Requerente de seus clientes são oriundos de vendas por cartão de crédito/boletos, 

vinculados às contas correntes. Essas contas bancárias também podem ficar 

vulneráveis às possíveis ordens de bloqueio via Bacen-Jud. 

Essas medidas, sem sombra de dúvidas, poderão comprometer as 

atividades da Requerente, a continuidade de seus serviços e até mesmo 

inviabilizar a própria tentativa de recuperação judicial e, numa realidade não 

muito distante, a convolação em falência. 

Não se pode de dar esse luxo a apenas alguns credores receberem seus 

créditos ou bens garantidos e quebrar o devedor em dificuldade. Ora, o principal 

intuito da Lei  11.101/2005, que a Requerente busca, é de reestruturação 

financeira. 
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Acaso retirados os bens/ativos/recebíveis da empresa, o que lhes 

restará é fechar as portas, pedir a falência, demitir todos os funcionários (que 

hoje são mais de vinte diretos e indiretos) e permanecer eternamente em 

dívida com seus credores. 

Para a realização de seu objeto, a Requerente necessita de seu estoque, 

estrutura física e imobilizado, já que não se faz possível a execução de suas 

atividades sem os bens que compõem o conjunto que realizam o desempenho do 

seu trabalho, que é sua principal atividade e fonte de renda hoje. 

A retirada destes bens causará enormes prejuízos à Requerente, que 

deixará de realizar as vendas, atendimentos e entregas com presteza, no tempo 

acordado, podendo, até mesmo, perder clientes, o que pode inviabilizar o 

soerguimento da empresa, vez que deixará de faturar considerável quantia por 

mês. 

São justamente essas razões que evidenciam o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, pois sem os bens, estoque e recursos 

financeiros, a empresa estará fadada à falência. 

Já a probabilidade do direito reside justamente na farta jurisprudência 

que compreende pela manutenção de bens indispensáveis às atividades da 

empresa.  

Portanto, devem ser deferidas as medidas abaixo listadas, previstas na 

própria Lei 11.101/05 e/ou na jurisprudência, em caráter de tutela de urgência, 

conforme a seguir relatado. 

 

IX.1 - Da Suspensão Das Ações e Execuções 

É certo que este r. Juízo deferirá o processamento da recuperação 

judicial da devedora, já que a mesma satisfaz todos os requisitos legais, prevendo 
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a Lei que, atendidas as exigências no que tange à apresentação da 

documentação, o Juiz deferirá o processamento da recuperação e ordenará a 

suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em desfavor das 

Requerentes e de seus sócios (inciso III do artigo 52, c/c art. 6º da LRE). 

Tal  medida  tem respaldo, também, no artigo  297, do Novo 

Código de Processo Civil, que abrangeu o texto do artigo 798 do CPC de 1973, 

modificando o procedimento antecipatório da tutela, porém continua a autorizar o 

Magistrado tomar todas as medidas que considerar adequadas para efetivação da 

tutela provisória. Nos comentários de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo 

Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo) à referida mudança, tem-

se que: 

“Segundo a previsão do art. 297, caput, do Novo CPC, o juiz poderá determinar 

as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. 

Mantendo tradição do Diploma legal revogado, o dispositivo legal prevê a 

efetivação da tutela provisória e não a execução da decisão concessiva de 

tutela provisória. O termo efetivação na realidade significa execução da tutela, 

que não dependerá de processo autônomo, desenvolvendo-se por mera fase  

procedimental”. 

Na verdade, o deferimento da recuperação gera não apenas a 

suspensão de todas as ações e execuções, mas, inclusive, da exigibilidade de 

todas as dívidas contraídas pela devedora antes da apresentação de seu 

pedido de recuperação, ficando garantido aos credores, em contrapartida, 

a suspensão do prazo prescricional de exigir os seus respectivos créditos. 

Ocorre que muitos credores, talvez por desconhecerem o novo instituto, 

tomam medidas preventivas ou, até, satisfativas de seus créditos, tais como 

protesto, ajuizamento de execução, bloqueio de ativos circulantes etc., medidas 

estas que, uma vez aprovado o plano de recuperação, tornar-se-ão inócuas, 

servindo apenas de procedimentos infrutíferos e dispendiosos, seja para a 

requerente, seja para os seus credores. 
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Daí porque é necessário que juntamente com a determinação de 

suspensão das ações e execuções em face da devedora e seu sócio se faz 

necessária que seja determinado, também, outras medidas que visem coibir a 

devedora a quitar os créditos sujeitos à recuperação judicial, tais como as abaixo 

indicadas, sem prejuízo de outros que surgirão ao longo do processo. 

 

IX.2 - Da Suspensão Das Anotações Restritivas  

Como dito, do conteúdo retirado do artigo 6º c/c artigo 49, da LRE, 

retira-se que a intenção do legislador foi o de sobrestar a exigibilidade das 

obrigações afetas ao processo de recuperação judicial; inicialmente pelo prazo 

de 180 dias, conforme § 4º do artigo 49 da LRE, tudo no intuito de fazer com que 

durante esse período o devedor tenha um fôlego para se recuperar, e volte sua 

atenção para as atividades em si, para a apresentação de um plano eficaz e que 

demonstre a sua viabilidade, não gastando mais energias com a administração da 

crise. 

Assim, para atingir esse objetivo se faz necessário que seja deferida a 

ordem aos Cartórios de Protestos, Serasa, SPC, SCPC, CCF, CADIN e 

demais órgãos de restrição ao crédito, para que suspendam quaisquer 

apontamentos existentes em nome da devedora e de seu sócio com relação aos 

créditos constantes na relação de credores pelo prazo de 180 dias, ordenando, 

ainda, que se abstenham de fazer quaisquer novos apontamentos com base 

nesses créditos. 

A manutenção dos apontamentos já existentes e/ou a inclusão de novos 

frustrará a própria reestruturação da empresa, já que prejudicará a negociação 

com fornecedores, bancos e até clientes que exigem sua regularidade financeira 

para fins de contratação, prejuízo esse que já foi reconhecido pela jurisprudência 

em brilhante decisão, que entendeu que a suspensão do nome da devedora e 
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seus sócios nos respectivos órgãos restritivos deveria prevalecer na vigência do 

prazo estabelecido pelo § 4º do art. 6º da LRE: 

“Essa postura, todavia, discrepa radicalmente do sentido programático 

precípuo da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 47), e ainda vem 

marcada por uma desconcertante e despropositada iniquidade na medida em 

que a permanência de restrições e/ou protestos vinculadas às empresas 

recuperadas e seus respectivos co-obrigados – obviamente apenas em relação 

às dívidas e títulos sujeitos à recuperação judicial –, por um lado não trará 

favorecimento de qualquer natureza e em qualquer medida mínima à situação 

dos credores, que de qualquer maneira deverão aguarda o cumprimento do 

plano e torcer pelo sucesso deste, mas por outro lado causará mais 

dificuldades e embaraços à vida das empresas submetidas à recuperação, com 

possível projeção de reflexos negativos no campo da própria recuperação, pois, 

além do vexame depreciativo que naturalmente   já decorre para a empresa 

do processo de em si, ter-se-ia, desnecessariamente, cota adicional de 

restrições (protestos, negativações etc.) que apenas militariam contra 

o supremo propósito da recuperação. Ademais, se a própria lei positiva 

autoriza o mais, consistente, este, na suspensão, pelo prazo de 180 

dias, de ‘todas as ações e execuções em face do devedor’ (Lei nº 

11.101/2005, art. 6º, ‘caput’, e seu §4º, c/c art. 52, III, da mesma 

Lei), pode o juiz desautorizar o menos, consistente na suspensão de 

inscrições restritivas e de efeitos de protestos? Sendo assim, ao negar o 

pleito de blindagem para agravantes e coobrigados, a r. decisão agravada 

operou inventivo arranjo que atenta desnecessariamente contra os escopos da 

recuperação, desgarrando-se, assim, da trilha mais destra e equânime. Friso, 

porém, que, quanto às inscrições restritivas e aos protestos, duas condições 

devem ser rigorosamente observadas: não haverá propriamente baixa, 

exclusão de inscrições restritivas, tampouco cancelamento de protestos já 

efetivados contra devedores principais e coobrigados, mas apenas ‘suspensão’ 

dos efeitos de ambos os atos, até porque a norma legal que ora emprego 

extensivamente para reformar  a r. decisão agravada e autorizar o provimento 

do recurso fala expressamente em ‘suspensão’ (Art. 6º. ‘...o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de 
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todas as ações e execuções...’ – destaquei e grifei), de modo que, durante o 

período de blindagem (art. 6º, §4º), aqueles atos restritivos permanecerão 

suspensos, e não propriamente excluídos ou cancelados. A segunda condição, 

conquanto bastante óbvia, consiste na abrangência da suspensão e a sua 

extensão temporal, ou seja, deve envolver apenas e tão-somente as 

dívidas referentes à recuperação judicial, e deve perdurar pelo período 

legalmente indicado (art. 6º, §4º), ou até que sobrevenha descumprimento 

do  plano de recuperação e/ou a quebra da empresa recuperanda. Posto isso, 

revogo a r. decisão de fls. 306/309 e, acolhendo a fundamentação 

recursal, dou provimento ao recurso para assegurar, durante o período 

de blindagem, a suspensão de inscrições restritivas e de protestos de 

títulos referentes a dívidas vinculadas à recuperação judicial. Custas 

pelas agravadas. É como voto”.  (TJMT, Ag. Inst. 71834/2011, Rel. Des. 

João Ferreira Filho, j. em 29.11.2011- destaques acrescidos). 

Veja que essa medida já foi deferida também por outros Tribunais, 

citando como exemplo o recurso julgado pelo TJPE, in verbis:  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA FINS DE 

SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS E SUSPENSÃO DOS 

APONTAMENTOS EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO 

REJEITADO NO PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA 

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. 

Apesar de a Lei nº 11.101/2005 não prever, expressamente, a sustação dos 

protestos ou a suspensão das inscrições em órgãos de restrição creditícia 

relativas a dívidas da sociedade devedora, nada impede que tal benefício seja 

concedido pelo magistrado, em privilégio ao princípio da preservação da 

empresa, verificadas as particularidades do caso concreto. 2. É notório o 

prejuízo à empresa recuperanda acaso não concedida a medida 

postulada, uma vez que a manutenção dos apontamentos e protestos 

inviabiliza a obtenção de novos fornecedores, além da captação de 

financiamento e crédito no mercado, necessário à obtenção de capital 

de giro e aquisição de novas mercadorias. Tal circunstância impede a 

geração de lucro, necessária ao adimplemento de suas obrigações sociais. 3. A 
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finalidade premente da efetivação de protestos e inscrições em órgãos 

de restrição ao crédito em nome de pessoas jurídicas devedoras é a de 

atestar o inadimplemento de obrigações oriundas de títulos e outros 

documentos, escopo que já é alcançado pelo próprio processo de 

recuperação judicial, mediante a publicização da situação de crise da 

sociedade, inclusive com a adoção da expressão "em recuperação 

judicial" no nome empresarial. (TJPE. RAI 4116649. Des. José Fernandes. 5ª 

Câmara Cível. J. 27.02.2016).  

Importante esclarecer que a devedora não pretende, com essa medida, 

esconder a sua situação de crise. Ao contrário, pugna, desde já, para que em 

substituição às restrições, seja informado pela Serasa/Cartório de Protestos, ou por 

outro banco de dados, que a empresa está em recuperação judicial, de modo 

que qualquer interessado tenha ciência de que ela tem, nesse momento, esse 

apontamento: recuperação judicial. 

Como visto, a existência dos protestos ou outras restriçoes não só em 

nome da recuperanda, mas também de seu sócio, é fato que vai de encontro ao 

fim maior da recuperação judicial da Requerente, que é a superação da crise com 

a manutenção da atividade produtora, visto que, sem crédito no mercado, a 

atividade não consegue sobreviver e com isso perdem todos,  inclusive os 

credores, devendo os apontamentos, com base no artigo 6º, § 4º, da LRE, serem 

suspensos por 180 dias, e posteriormente, em havendo a homologação do 

plano, sejam extintos enquanto o mesmo estiver sendo cumprido, pois “uma vez 

homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes 

devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos 

cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, 

por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa 

providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas 

as obrigações previstas no acordo de recuperação” (STJ, Recurso Especial 

1.260.301). 
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Cumpre-nos salientar que o presente pleito é de SUSPENSÃO (e 

não cancelamento) dos apontamentos durante o período de blindagem, 

pois seria ilógico autorizar a manutenção de tais apontamentos sendo 

que a exigibilidade dos créditos, pelo menos por ora, estará suspensa em 

decorrência da blindagem outorgada quando do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. 

 

IX.3. Do Recebimento De Valores De Compras Parceladas Em Boletos Sem 

O Intermédio De Instituição Financeira  

A Requerente, como já fartamente argumentado nesta exordial, sempre 

priorizaram pelo bom atendimento aos seus clientes, promovendo eventos e 

promoções. 

A maioria das vendas realiadas pela Requerente se dá por intermédio do 

parcelamentos por meio de boletos a seus clientes, e alguns desses títulos são 

descontados junto a instituições bancárias como forma de antecipação de 

recebíveis. 

O pagamento das parcelas pelos clientes fica vinculado a contas bancárias 

de titularidade da Requerente junto ao Banco do Brasil S.A., Banco Do Estado Do 

Rio Grande Do Sul, Caixa Econômica Federal, Coop De Cred De Livre Admissao De 

Ass Alto Uruguai- Sicredi, Coop De Créd. De Livre Admissão De Assoc. Oeste 

Catarinense. Ou seja, os clientes pagam os boletos e o valor é creditado nas contas 

dessas instituições financeiras.  

Contudo, sabe-se que com o deferimento do processamento da 

recuperação judicial, a relação da empresa junto a instituições financeiras fica 

delicada, muitas vezes as contas correntes são até mesmo canceladas pelos 

próprios bancos, que sequer avisam as empresas correntistas.  
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É inquestionável que o valor produto de tais vendas parceladas é 

direcionado à Requerente e somente intermediado pelas casas bancárias, sendo 

incontestável também que esses valores podem auxiliar, nesse momento de 

dificuldade, na reestruturação das empresas.  

Portanto, requer seja deferida a tutela de urgência para que a Requerente 

possa receber as parcelas diretamente de seus clientes, sem a necessidade de 

intervenção das instituições financeiras, uma vez que os valores são imprescindíveis 

para o soerguimento da empresa, bem como seja determinado que as instituições 

financeiras se abstenham de eventualmente realizar o protesto e/ou negativarem o 

nome/CPF dos clientes de tais títulos recebidos diretamente pela empresa 

requerente, sob pena de aplicação de multa diária.  

 

X - DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

De extrema importância é a participação do órgão ministerial na 

recuperação de uma empresa. Primeiro porque age como fiscal da lei, segundo 

porque a lei é de cunho social. No entanto a atuação do órgão não é automática 

para todos os casos.  

No Brasil, enquanto se acaloravam as discussões do Projeto de Lei no 

Congresso, a atuação do Ministério Público era irrestrita, porém com o veto do art. 

4º da lei passou a doutrina e jurisprudência a se firmarem no sentido de que a 

participação ministerial deve ser feita pontualmente nos casos previstos na própria 

Lei, já que não mais se trata de direito público, mas de direito privado, uma vez que 

a parte devedora negocia diretamente com seus credores, sendo que eventuais 

débitos tributários ficam afastados da recuperação judicial.  

Ademais, a lei determina a intimação dos representantes das fazendas 

públicas federal, estadual e municipal para acompanharem a ação, razão esta, 

entendida pelo legislador, suficiente para afastar o Ministério Público das atribuições 

de fiscalização, que caberão ao administrador judicial. 
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Isso não quer dizer que é dispensável a participação ministerial. Ao 

contrário, ela é imprescindível para dar a lisura e a transparência necessárias ao 

processo. Confirma essa tese a doutrina de renomados juristas, entre eles, Fábio 

Ulhoa Coelho, renomado advogado e professor titular de Direito Comercial da PUC-

SP, que acompanhou toda a tramitação do projeto da nova Lei n. 11.101/05, único 

jurista convidado a se manifestar em audiência pública no Senado Federal durante a 

tramitação do projeto, prestando significativa colaboração ao aperfeiçoamento do 

mesmo ao ofertar várias sugestões, das quais muitas incorporadas ao texto final da 

Lei, como se vê abaixo: 

“Em relação aos processos de recuperação de empresa (judicial e extrajudicial) 

prevê a nova Lei de Falências uma atuação minimalista do Ministério Público. 

Estando em jogo interesses privados, não há razões para exigir-se do órgão uma 

constante intervenção. Na recuperação judicial, o Ministério Público só deve ser 

chamado a intervir no processo de recuperação de empresa quando 

expressamente previsto.” (in Comentários à nova Lei de Falências e Recuperação 

Judicial de Empresas, Ed. Saraiva, 2ª. ed, p. 32).  

Logo, a conclusão que se chega, como previsto na LRF é que o Ministério 

Público pode e deve atuar taxativamente nos momentos em que a lei indica ser 

necessária a intervenção ministerial, e nesse momento ela é dispensada, ficando 

postergada para manifestação APÓS o deferimento da recuperação, conforme 

previsto no artigo 187 da Lei em comento. 

 

XI – DA CONTAGEM DOS PRAZOS 

No que tange à contagem do prazo, importante esclarecer que o Código 

de Processo Civil tem aplicação supletiva e subsidiária ao processo falimentar, como 

prevê o artigo 189 da Lei de Falências.  

Como ensina a doutrina de Daniel Carnio Costa (disponível em: 

http://www.valor.com.br/legislacao/4545335/recuperacao-judicial-no-novo-cpc), A 
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lei nº 11.101, de 2005, regula o procedimento especial da recuperação judicial de 

empresas, mas nada diz sobre como devem ser contados os prazos processuais. 

Nesse sentido, devem ser aplicadas ao procedimento da recuperação judicial de 

empresas as regras de contagem de prazos estabelecidos pelo novo CPC”.  

Segundo o artigo 219, caput, do CPC, na contagem de prazo em dias, 

estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.  

Nesse sentido, como conclui o doutrinador supra citado, tem-se que todos 

os prazos processuais previstos na Lei nº 11.101/2005, estabelecidos em dias, 

deverão ser contados em dias úteis (...) tendo em vista a circunstância de que o 

prazo do ‘automatic stay’ é composto pela soma de prazos processuais e a 

necessidade de preservação da unidade lógica da recuperação judicial, conclui-se 

que também esse prazo de 180 dias deve ser contado em dias úteis”.  

Este também já é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. Contagem 

de prazo de suspensão do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05, que deve ser 

feita em dias úteis de acordo com o art. 219 do CPC/15. O cômputo dos 

dias úteis contribui para a segurança jurídica ao estabelecer critério objetivo ao 

mesmo tempo em que favorece a eficiência da recuperação judicial e maior 

oportunidade para a recuperanda cumprir os atos processuais que visam à 

recuperação judicial em prol de sua própria preservação (art. 47 da Lei n. 

11.101/05). Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº 

2210315-16.2016.8.26.0000 do TJSP. Rel.: Des. Hamid Bdine. J. Em 

16/03/2017) 

Isto posto, requer que a contagem do prazo de suspensão (180 dias) e 

demais prazos disciplinados pela LRF obedeçam a regra do artigo 219, caput, do 

CPC, ou seja, contados em dias úteis. 
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XII - DOS PEDIDOS 

Diante do exposto,  

Preliminarmente, tendo em vista que a empresa Autora não dispõe de 

condições financeiras para efetuar o prévio adimplemento das custas processuais, 

vislumbrada notadamente pelos extratos das contas bancárias (DOC. 8) frente à 

magnitude do rol de credores (DOC. 6), requer o diferimento do recolhimento das 

custas processuais ao final da demanda. 

Preenchidos os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005, REQUER seja 

deferido o processamento do presente pedido de recuperação judicial em favor da 

requerente nominada no preâmbulo desta peça, nomeando administrador judicial 

(remuneração dentro dos limites do art. 24, § 5°), determinado a dispensa da 

apresentação de certidões negativas para exercício normal de suas atividades, bem 

como para contratar com órgãos públicos;; 

 

Requer ainda, em caráter de tutela de urgência: 

a) seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas 

contra a devedora ora requerente, bem como a suspensividade de 

todas as ações e execuções dos credores particulares do sócio da 

empresa requerente, por força do que dispõe o § 4º e § 5º do artigo 

6º da Lei n. 11.101/2005; 

b)  seja ordenada a suspensão dos efeitos dos protestos do nome da 

devedora requerente dos títulos discutidos neste autos, mediante 

expedição de ofício ao Cartório de Protestos da Comarca de Frederico 

Westphalen/RS, devendo a serventia apenas se abster de fornecer a 

certidão positiva de protestos; 
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c)  a suspensão dos efeitos das anotações nos órgãos de proteção ao 

crédito, em nome da requerente, mediante expedição de ofício ao 

Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos – CCF/BB, ao 

Refin/SERASA,  Pefin/SERASA, SPC e SCPC-SÃO PAULO, bem como as 

inscrições existentes em nome dos sócias Ana da Silva Barcarol (CPF: 

985.065.440-68) e Cassiana Oliveira (CPF: 011.295.390-59); 

d) requer ainda a deferida a tutela de urgência para que a Requerente 

possa receber as parcelas de vendas diretamente de seus clientes, 

sem a necessidade de intervenção das instituições financeiras, uma 

vez que os valores são imprescindíveis para o soerguimento da 

empresa, bem como seja determinado que as instituições financeiras 

se abstenham de eventualmente realizar o protesto e/ou negativarem 

o nome/CPF dos clientes de tais títulos recebidos diretamente pela 

empresa requerente, sob pena de aplicação de multa diária.  

Requer seja oficiada à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul 

para que efetue a anotação no registro da empresa requerente para passem a ser 

apelidados ‘EM RECUPERAÇAO JUDICIAL’, ficando certo, desde já, que passarão 

a se utilizar dessa designação em todos os documentos em que forem signatários. 

Requer, igualmente, seja intimado o r. representante do Ministério 

Público da decisão do deferimento do pedido de processamento da recuperação 

judicial, oficiando a Fazenda Pública Estadual, Municipal e Federal, bem como que 

seja determinada a expedição de edital, nos termos do § 1º do artigo 52 da Lei n. 

11.101/2005. 

Requer sejam os autos despachados sempre em regime de 

urgência, em vista da exiguidade de prazos (150 dias para realização de 

assembléia - §1º do artigo 56 da LRF), que prevê falência para o não 

cumprimento no tempo determinado, e para que seja possível a total 

finalização do processo, no prazo legal de 180 dias. 
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Requer ainda a adoção da contagem dos prazos (apresentação PRJ, stay 

period, prazo para realiação de AGC) do presente processo em dias úteis, em 

consonância com o artigo 219 do NCPC e a recente jurisprudência. 

Declara-se ainda, serem autênticas todas as cópias juntadas aos autos, 

nos termos do art. 425, IV do NCPC. 

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.186.858,43 (um milhão cento e oitenta 

e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reias e quarenta e três centavos).  

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Frederico Westphalen/RS, 15 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 
RAUL ANTUNES MACEDO 

OAB/MT 15.674 
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ROL DE DOCUMENTOS 

DOC. 01 Atos Constitutivos da empresa requerente com certidão de regularidade 
atualizada perante a Junta Comercial; 

DOC. 02 Procuração Judicial; 

DOC. 03 Declaração assinada pelo sócio-administrador da requerente, contendo a 
exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise 
econômico-financeira; 

DOC. 04 Demonstrações contábeis dos exercícios sociais de 2014, 2015, 2016 e 
2017, contendo balanço, demonstração de resultado do exercício e demonstrações 
de resultados acumulados; 

DOC. 05 Relatório gerencial de fluxo de caixa dos devedores dos exercícios sociais 
de 2014, 2015, 2016 e 2017e Relatório gerencial de fluxo de caixa projetado para 
2017/2018; 

DOC 06 Relação nominal completa dos credores, inclusive com os créditos dos 
atuais empregados; 

DOC 07 Relação completa dos empregados, com indicação de função e salário; 

DOC 08 Extratos das contas bancárias existentes em nome da requerente; 

DOC 09 Certidão positiva de protestos em nome dos devedores no cartório da 
circunscrição competente; Consulta Serasa revelando inscrição do devedor e 
avalistas nos órgãos de proteção ao crédito (CCF/BB; Refin/Serasa, SPC/SERASA, 
SCPC-São Paulo); 

DOC 10 Relação das ações judiciais em que devedora figura como parte, carimbada 
e assinada pelo sócio administrador da requerente;  

DOC 11 Relação dos bens particulares do sócio da requerente, demonstrada 
através da declaração de Imposto de Renda; 

DOC 12 Documentos dos veículos de propriedade da requerente; 

DOC 13 Relação do passivo tributário da Requerente para fins de análise da 
viabilidade econômico—financeira, vez que não sujeitos à recuperação judicial (art. 
6°, §7° da LRF). 

 


