Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito da __ª Vara Cível
da Comarca de Matão, Estado de São Paulo

Irmãos Panegossi Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 52.312.121/0001-72, com sede na Avenida Siqueira Campos,
nº 449, Primavera, CEP 15990-000, na cidade de Matão, estado de São Paulo,
Jabutractor Indústria e Comércio Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.918.572/0001-98, com sede na Avenida Antonio
Benfatti, nº 173, Pk Id Adolfo Baldan, CEP 15991-322, na cidade de Matão, estado
de São Paulo, Fundição AP Panegocci Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.804.707/0001-30, com sede na Rua Cypriano
Ferreira, nº 4539, boa vista, CEP 15991-295, na cidade de Matão, estado de São
Paulo e Jabutrator Indústria, Comércio e Serviços - EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.376.301/0001-82, com sede na
Avenida Campos Salles, nº 152, Centro, CEP n. 15990-140, no município de Matão,
estado de São Paulo - empresas integrantes do Grupo Irmãos Panegossi, por seu
advogado que esta subscreve, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 47 e seguintes da Lei nº11.101/2005 e
demais nas disposições legais pertinentes, requerer Recuperação Judicial, pelas
razões de fato e fundamentos econômicos, financeiros e jurídicos que a seguir
passam a expor:

Av. Braz Olaia Acosta, 727 | cj. 2106 | (16) 3235-0080 | Ribeirão Preto - SP
www.dossotoledo.com.br

1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RICARDO CESAR DOSSO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/10/2018 às 19:25 , sob o número 10043805120188260347.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e código 1BD9533.

fls. 1

I – Histórico do Grupo
Fundada em 1962, a empresa requerente Irmãos Panegossi Ltda.
teve sua atuação voltada para a reforma de chassis de caminhão e máquinas
agrícolas até o ano de 1978, quando sentiu os efeitos do desaquecimento do
mercado em que operava e redirecionou sua atividade empresarial para a
manutenção de máquinas pesadas.
Com o objetivo de produzir suas próprias peças mecânicas e elevar a
qualidade dos serviços prestados, seus sócios houveram por bem criar a empresa
Indústria Mecânica Panegossi, que passou a integrar o Grupo Irmãos Panegossi.
No ano de 1983, entretanto, em razão de alterações da estrutura
societária, as empresas foram repartidas entre os sócios e o grupo desfeito. Os
sócios da empresa Irmãos Panegossi, no entanto, jamais desistiram de consolidar
sua atividade empresarial de forma ampla e que abarcasse também a fabricação de
peças.
Assim,

a

empresa

requerente

Irmãos

Panegossi

continuou se

dedicando à manutenção e reparação da parte rodante de tratores, esteiras e
colheitadeiras de cana. Após mais de vinte anos de realização de um trabalho sério
e inovador, pautado especialmente pelo investimento técnológico no setor, a
empresa conseguiu a prosperidade e estabilidade necessárias para expandir sua
atuação.
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Em 1992, foi fundada a empresa requerente Jabutractor Indústria e
Comércio Ltda., especializada na fabricação de peças e acessórios de reposição para
maquinário agrícola e industrial. Através da integração entre as atividades das duas
empresas foi possível ofertar produtos com qualidade superior e de rápido e fácil
acesso, aumentando sua produtividade e a satisfação de seus clientes.
A experiência acumulada ao longo do tempo pela requerente Irmãos
Panegossi foi fundamental no desenvolvimento de peças de alto desempenho e
dotadas de toda a tecnologia disponível do mercado, reforçando as linhas agrícola,
automotiva, canavieira, industrial e rodoviária. Atualmente a Jabutractor abastece o
mercado nacional e internacional com mais de quatrocentos tipos de peças
mecânicas.
Sempre atenta às inovações de seu setor e visando

atender às

demandas de seus clientes, em 2010, as empresas apostaram na diversificação de
sua atividade, dando início às atividades da empresa Fundição AP Panegocci Ltda.,
responsável pela oferta de aço, metais não ferrosos e suas ligas às demais.

Com uma organização produtiva que abarca do preparo da matéria
prima bruta até a fabricação de peças e sua manutenção, o Grupo Irmãos
Panegossi oferece amparo para seus clientes em todos os níveis da cadeia
produtiva.
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Hoje o grupo Irmãos Panegocci é composto por quatro empresas:
Fundição AP Panegocci Ltda., Jabutractor Indústria e Comércio Ltda., Irmãos
Panegossi Ltda. e Jabutrator Indústria, Comércio e Serviços - EIRELI - com
atividade empresarial voltada à fabricação de peças para maquinário agrícola e
industrial, contemplando desde a preparação das ligas metálicas até a manutenção
das peças quando incorporadas aos equipamentos industriais.
Prova de seu comprometimento com a entrega de produtos dotados
da melhor técnica de engenharia, o Grupo Irmãos Panegossi foi pioneiro no
processo de tratamento térmico em embuchamento de aço por indução eletrônica
no país.
O sucesso é fruto do trabalho árduo de todos aqueles que fizeram e
ainda fazem parte da vida empresarial do grupo que, atualmente, emprega quase
uma centena de pessoas entre operários, técnicos e administradores.
A qualidade do serviço e o respeito ao cliente e aos credores sempre
foram marcantes nos mais de cinquenta e seis anos de história das empresas, que
sempre agiram de acordo com a confiança que inspiram em seus colaboradores.
Trata-se, como se vê, de relevante engrenagem da atividade
industrial paulista e brasileira, com expressão em sua área de atuação, voltada ao
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desenvolvimento nacional, gerando renda e inúmeros empregos, sendo merecedora
de adequada proteção para superação da crise financeira e soerguimento de suas
atividades.
II - Das razões da crise econômico-financeira das empresas
Não obstante a viabilidade dos negócios e a competência de seus
gestores, por razões imprevisíveis e alheias à sua vontade, as requerentes
passaram a enfrentar nos últimos anos dificuldades financeiras e operacionais que
impossibilitaram o cumprimento de todos os seus compromissos.
Superada a crise de 2008 que abalou o Brasil e o mundo, o grupo
obteve em 2010 o maior faturamento de sua história, dando novo fôlego aos seus
gestores para investirem em sua própria fundição. O projeto de longa data
aumentou a produtividade da empresa, mas também comprometeu seu fluxo de
caixa.
Infelizmente, as expectativas de receita não se concretizaram e uma
forte crise no setor de cana de açúcar fez o faturamento das empresas despencar
quase pela metade. O revés financeiro em momento tão particular da história do
Grupo foi fator determinante para o desequilíbrio econômico que agora se
apresenta.
Conforme se denota dos gráficos infra, constantes do relatório de
evolução da produtividade da cana-de-açúcar por corte do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento1, os anos de 2011 e 2012 foram negativamente atípicos
para a colheita da planta.

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/agroenergia/arquivos-precos/evolu
cao-da-produtividade-da-cana-de-acucar-por-epoca-de-corte.pdf
1
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Considerando que as empresas requerentes operam justamente na
venda e manutenção de peças para colheitadeiras, esteiras, tratores e demais
máquinas agrícolas, com clientes que atuam no setor canavieiro, é compreensível
que a crise nesse ramo atinja profundamente suas finanças.
Em
especialmente

de

meio
2012

à

recessão
a

2015,

da
o

indústria

Grupo

brasileira

de

geral,

não mais obteve faturamentos
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excepcionais e se viu obrigado a honrar os inúmeros compromissos referentes a
fundação da nova empresa.
Além de ser obrigada a lidar com o enfraquecimento do mercado
canavieiro, principal consumidor dos produtos e serviços dos requerentes, a própria
indústria metalúrgica e siderurgica sofreu severas perdas no período subsequente.
O anuário estatístico do setor metalúrgico de 2016 do Ministério de
Minas e Energia2 demonstra a retração de 30% do setor no período de apenas três
anos:

Da mesma forma, o relatório do Instituto do Aço3 demonstra que as
vendas de produtos siderurgicos no mercado interno em dezembro de 2015 foram
26,1% menores do que em 2014 e as vendas acumuladas de 2015 tiveram redução
de 16,1% em comparação ao ano anterior.
Em 2017, um dos polos metalmecanicos mais tradicionais do país, o
da cidade de Caxias do Sul4, sustentava o altíssimo percentual de 25% de
demissões em seu quadro de funcionários, tamanha a crise que atingiu o setor.
Multiplicaram-se também os pedidos de recuperação judicial por parte
de empresas de metalurgia, como por exemplo grupo Bipar (2018), Metalurgia DS
(2017), Aliança Metalúrgica (2018), grupo Dedini (2015) - este último inclusive com
atividades voltadas ao setor sucroalcoleeiro.

http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1732813/ANU%C3%81RIO+METAL%C3%9A
RGICO+2016_vers%C3%A3o+3.pdf/9595d304-7072-4313-a190-b5b97a10e7a5
3
http://www.acobrasil.org.br/site/arquivos/estatisticas/Preliminar_Dezembro_2015.pdf
4
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/polo-metalmecanico-de-caxias-do-sul-ja-t
eve-25-dos-funcionarios-demitidos.ghtml
2
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Outro fator que contribuiu para minar a confiança financeira de curto
prazo das empresas foi o ajuizamento de execuções de vultosos débitos, superiores
a um milhão de reais. No entanto, insta salientar que a empresa sempre buscou
honrar seus compromissos, sendo tais processos datados a partir de 2014, quando
elas já enfrentavam dificuldades financeiras.
Tal cenário fez com que os requerentes ficassem sem alternativas a
não ser contribuir para a formação das estatísticas de demissões observadas no
setor, reduzindo substancialmente seu quadro de funcionários. As rescisões
contratuais resultaram em vultuosos débitos trabalhistas, incompatíveis com a
fragilizada capacidade de geração de caixa do Grupo.
Com iminente ameaça de sofrer atos executivos, bem como bloqueios
em suas contas e temendo um esvaziamento completo de seu caixa em um curto
período de tempo, o que comprometeria inclusive o cumprimento de obrigações
essenciais, como o pagamento da folha de salários dos seus mais de 110 (cento e
dez) funcionários, as requerentes vêm realizando o possível para a manutenção de
suas atividades, mas necessitam dos benefícios da Lei nº 11.101/205 para se
recuperar e manter todos os benefícios sociais que gera.
III - Da viabilidade econômica do pedido de recuperação
judicial:
Embora seja realmente grave a situação econômico-financeira atual,
tem-se convicção de que as empresas requerentes possuem plena capacidade de
recuperação para solver suas obrigações sem comprometer o seu funcionamento e
o emprego de seus funcionários.
Esta conclusão está embasada em vários fatores que, em análise
perfunctória,

deixam

evidenciada a viabilidade financeira do Grupo Irmãos

Panegossi, dentre os quais podem ser destacados: (i) a competência de seus
profissionais e o conhecimento do segmento em que atuam; (ii) a existência de um
parque fabril próprio, moderno e com grande capacidade de produção, (iii) a
rentabilidade operacional de suas operações, hoje inviabilizadas por falta de crédito
e pelos mencionados pedidos de penhora oriundos de execuções; e (iv) a
credibilidade junto a fornecedores e a existência de diversas empresas dispostas a
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realizar negócios em parceria com as recuperandas, evidenciando a viabilidade do
negócio.
A Lei nº 11.101/2005 está em harmonia com os princípios gerais que
norteiam a atividade empresarial no país, garantida pela Constituição da República
em seu artigo 170, caput, que assegura uma ordem econômica fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.
José da Silva Pacheco, em importante lição sobre o tema, ressalta:
“Tanto

o

empresário,

pessoa

natural,

quanto

a

sociedade

empresária, exercem atividade organizada para a produção ou a
circulação de bens e de serviços, que compreende um complexo
envolvente de múltiplos interesses, convergentes não só no êxito
empresarial,

mas

também

à

função

social da empresa, em

consonância com o bem comum, a ordem pública, os interesses
gerais da coletividade, o bem-estar social e a ordem econômica, nos
termos preconizados pelos arts. 1º, 3º e 170 da Constituição
Federal, tendo em vista a justiça social.
Portanto, deve ser, tanto quanto possível, preservada e mantida,
motivo pelo qual a Lei nº 11.101, de 2005, instituiu a recuperação
com o objetivo de resguardá-la dos males conjunturais e mantê-la
em benefício de todos”.

Diante da necessidade de as recuperandas fazerem frente aos seus
compromissos com os mais diversos credores, a recuperação judicial surge como
inevitável solução jurídica e econômica, pois viabiliza tanto a manutenção da
atividade social quanto a preservação dos postos de trabalho, garante o pagamento
das obrigações e o recolhimento de tributos, movimentando a economia.
O processamento da presente recuperação e o cumprimento do
respectivo plano de reestruturação se mostram úteis e necessários para “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” (art. 47, da Lei 11.101/2005).
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A concessão da recuperação judicial no caso em tela prescinde do
reconhecimento das quatro requerentes enquanto grupo econômico, ou seja, a
formação de uma unidade de fato criada a apartir da percepção interna e externa
de um todo em si mesmo.
Cumpre destacar que os senhores Reinaldo Luiz e Antônio Carlos
Panegocci são sócios e administradores das requerentes Jabutractor e Irmãos
Panegossi e administradores da requerente Fundição AP Panegocci, com plenos
poderes para assinar individualmente pela sociedade. A coincidência dos titulares
do controle das três sociedades deixa evidente a formação de grupo econômico.
Ademais, as empresas requerentes Irmãos Panegossi e Fundição AP
Panegocci carregam o sobrenome da família que deu origem aos empreendimentos,
reforçando os laços entre elas e dando publicidade a eles. A proximidade entre os
nomes das empresas requerentes Jabutractor e Jabutrator também apontam para a
realidade de grupo em que estão inseridas, as razões sociais são passíveis até
mesmo de gerar confusão entre credores, que podem tomar uma empresa por
outra.
O mesmo se pode afirmar quanto ao site da empresa requerente
Jabutractor que se autodenomina “Jabutractor - Grupo Irmãos Panegossi”, no qual o
histórico resumido anuncia suas origens e sua íntima relação com a empresa
Irmãos Panegossi.
As

próprias

atividades

por

cada

uma

desenvolvidas

são

complementares e nem mesmo teriam existência não fosse a demanda de outra
empresa do grupo. As relações internas são tantas e de tamanha profundida que
chegam a se confundir.
Ao longo de sua história as requerentes sempre apresentaram para o
mercado e especialmente para seus credores como um grupo econômico, cuja
estrutura estava voltada para o aumento da produtividade e qualidade dos produtos
e serviços em detrimento da autonomia de cada empresa participante. Sendo
assim, por grupo econômico estas empresas devem ser tomadas, com as devidas
culminações legais.
Observados

os

requisitos

mínimos

para

qualificação

de grupo

econômico, necessário o reconhecimento do litisconsórcio ativo entre as empresas
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dele integrantes e a apresentação de plano recuperacional único, sob pena de
prejuízo aos credores e aos preceitos de celeridade e economia processual.
Nesse sentido, a jurisprudência mais recente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
Recuperação Judicial - Plano aprovado em assembleia de credoress Princípio da paridade de credores que não foi infringido - Plano de
recuperação

judicial

uno

-

Consolidação

substancial

das

recuperandas que formam o Grupo Sina - Estipulação sobre o
pagamento dos credores trabalhistas que não contraria o disposto
no artigo 54 da Lei 11.101/2005 - Suspensão motivada do
cumprimento do plano em relação à agravante - Existência de
investiação criminal - Formação de reserva de capital a impedir o
prejuízo da credora - Homologação mantida - Recurso desprovido
(TJSP

21649560920178260000

SP

216456-09.2017.8.26.0000,

Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 25/04/2018, 1ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação:
26/04/2018)
RECUPERAÇÃO
Insurgência

JUDICIAL

contra

-

decisão

AGRAVO
que,

DE

INSTRUMENTO

afirmando

ser

incabível

–
o

processamento conjunto do pedido de recuperação judicial relativo
às sociedades autoras, determinou a indicação de uma apenas para
figurar no polo ativo do pedido - Possibilidade de litisconsórcio ativo,
em recuperação judicial, a despeito da ausência de previsão na Lei
nº 11.101/2005, mediante a aplicação, em caráter subsidiário, do
CPC, em de caso de sociedades integrantes de grupo econômico, de
direito ou de fato, ante a ausência de vedação na Lei de Falências e
Recuperações Judiciais, autorizando a solução da questão mediante
o emprego dos métodos de integração das normas jurídicas –
Hipótese de crise econômico-financeira de grupo econômico que
pode vir a afetar as sociedades que dele participam, dada a ligação
entre elas existente – Processamento em conjunto que atende aos
princípios da celeridade, da economia processual e da preservação
da empresa – Reforma da decisão agravada – Recurso provido, com
ratificação da medida liminar concedida, com antecipação de tutela
(TJSP;

Agravo

de

Instrumento

2153600-51.2016.8.26.0000;

Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Artur Nogueira -
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Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2017; Data de Registro:
28/04/2017)

No

caso

do

Grupo

Irmãos

Panegossi,

o

deferimento

do

processamento do presente pedido de recuperação e mais tarde a aprovação do seu
plano único de reestruturação importam na preservação do ativo social gerado pela
atividade empresarial que, em última palavra, interessa não apenas ao seu titular,
mas a diversos outros atores do palco econômico, tais como os trabalhadores,
investidores, fornecedores, bancos, ao Estado etc.5
IV - Do cumprimento das exigências contidas nos artigos 48 e
51 da Lei nº 11.101/2005:
As recuperandas preenchem todos os requisitos previstos no artigo 48
da Lei nº 11.101/05 para pleitear sua recuperação judicial, uma vez que exercem
suas atividades há mais de dois anos, jamais foram falidas, jamais obtiveram o
benefício da recuperação judicial anteriormente (DOC. 01), e seus administradores
nunca foram condenados por crime algum, em observância ao dispositivo legal
mencionado.
Esclarece-se,

ademais,

que

as empresas requerentes possuem

aprovação de seus sócios para ajuizamento do presente pedido, conforme atas
anexas (DOC. 02).
O artigo 51 da Lei 11.101/2005 é taxativo quanto aos documentos
que devem instruir a petição inicial do pedido de recuperação judicial, restando a
quem o formula demonstrar o cumprimento da formalidade exigida.
Em complemento, o artigo 52 da mesma lei destaca a natureza
objetiva e quase vinculada do despacho judicial que determina o processamento da
recuperação judicial, ao dispor que, “estando em termos a documentação exigida
no art. 51 desta Lei, juiz deferirá o processamento da recuperação judicial”.
Em estrito cumprimento do dispositivo citado, esta petição inicial se
encontra acompanhada dos seguintes documentos:

5

Cf. lição de Sérgio Campinho, ob. cit., p. 120.
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✓

DOC. 03 Demonstrações contábeis (art. 51, II):
Em atendimento ao disposto no art. 51, II, da Lei nº 11.101/2005, as

requerentes apresentam suas demonstrações contábeis relativas aos exercícios de
2014, 2015 e 2016, bem como as demonstrações elaboradas especialmente para
instruir o pedido, todas atualizadas até o dia 31 de janeiro de 2017.
Todas as demonstrações contábeis estão compostas (i) do balanço
patrimonial das empresas; (ii) da demonstração dos resultados acumulados; (iii)
da demonstração do resultado desde o último exercício social; (iv) do relatório
gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (conforme alíneas “a”, “b”, “c” e “d”,
do inc. II do art. 51).
✓

DOC. 04 Relação dos credores (Art. 51, III):
Apresenta-se a lista nominal de credores, inclusive aqueles por

obrigação de fazer ou de dar, com a indicação da natureza, a classificação e o valor
atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos
vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente.
✓

DOC. 05 Relação de empregados (Art. 51, IV):
As requerentes juntam ao presente pedido a relação integral de seus

empregados, na qual constam as respectivas funções, salários, indenizações e
outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a
discriminação dos valores pendentes de pagamento.
✓

DOC. 06 Certidões de regularidade no registro público de
empresas (Art. 51, V):
Junta-se ao presente pedido a certidão de regularidade das empresas

no

Registro

Público

de

Empresas

e

seus

atos

constitutivos

consolidados,

comprovando a regularidade societária junto aos órgãos de controle.
✓

DOC. 07 Relação dos bens dos sócios e dos administradores
(Art. 51, VI):
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Anexas também a relação dos bens particulares dos sócios e dos
administradores das requerentes.
✓

DOC.

08

Extratos

atualizados

das

contas

bancárias

e

aplicações (Art. 51, VII):
Seguem junto à petição inicial os extratos atualizados das contas

bancárias das requerentes e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer
modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos
pelas próprias instituições financeiras.
✓

DOC. 09 Certidões dos cartórios de protestos da sede e filial
(art. 51, VIII):
As requerentes, nesta oportunidade, fazem juntar à petição inicial as

certidões dos cartórios de protestos situados na Comarca da sua sede.
✓

DOC. 10 Relação das ações judiciais em que figuram como
parte (Art. 51, IX):
Todas as demandas judiciais em que as requerentes figuram como

parte e foram citadas (quando no polo passivo), inclusive as de natureza
trabalhista, encontram-se listadas, com a estimativa dos respectivos valores
demandados.
Informam, por fim, que os documentos de escrituração contábil e
demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previsto em lei, encontram-se à
disposição deste Juízo e do administrador judicial a ser nomeado.
V - Da concessão de tutela de urgência de natureza antecipada
Entre os inúmeros débitos do Grupo estão aqueles relativos ao
inadimplemento de serviços essenciais ao funcionamento de qualquer empresa, tais
quais o fornecimento de energia elétrica.
Por depender fortemente sua atividade empresarial do fornecimento
de energia elétrica e por se tratar de fator estratégico capaz de obstaculizar todos
os esforços da recuperação judicial, em prejuízo da universalidade de credores, das
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próprias requerentes, dos trabalhadores e da coletividade em geral, imprescindível
a concessão de tutela antecipada para vedar que sejam realizados cortes no
fornecimento do serviço elétrico por débitos anteriores e, portanto, sujeitos à
recuperação judicial.
O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe dois requisitos para a
concessão da tutela de urgência, são eles, a probabilidade do direito e o risco ao
resultado útil do processo.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A

probabilidade

do

direito

está

estampada

nos

infindáveis

documentos acostados aos autos que comprovam de forma cabal tanto a crise
econômica vivida pelas requerentes, quanto a viabilidade de superação. Além disso,
os débitos de energia elétricas referentes a períodos anteriores ao pedido de
recuperação a ela se sujeitam, nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, e
deverão ser pagos nos termos do plano de recuperação judicial.
Já o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pelo imenso
potencial danoso que o corte no fornecimento de energia elétrica pode representar
para o orçamento já fragilizado das requerentes, levando-as, inclusive, à completa
paralisação de suas atividades. Sem energia elétrica, todo o maquinário da
indústria fica impedido de operar e não há de se falar em produção, geração de
renda e, tampouco, no pagamento de credores.
A soberania dos princípios de preservação da empresa já foi
reconhecida por diversos tribunais pátrios, e pedidos similares acolhidos:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE GÁS - AUTORA EM
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CORTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS EXISTENTES ATÉ A DATA DO
DEFERIMENTO DO PEDIDO. Tendo a autora obtido o direito à
recuperação judicial, as dívidas anteriores a ela e relativas ao
fornecimento de energia elétrica e gás, não podem ser fundamento
para

a

interrupção

dos

serviços.

RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO. (TJ-SP - APL: 7138953600 SP, Relator: Paulo Jorge
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Scartezzini Guimarães, Data de Julgamento: 25/02/2008, 20ª
Câmara de Direito Privado D, Data de Publicação: 18/04/2008)
APELAÇÃO

CÍVEL.

INOMINADA

INCIDENTAL

ADMINISTRATIVO.

MEDIDA

CAUTELAR

C/C PEDIDO DE LIMINAR. ENERGIA

ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DA EMPRESA RECUPERANDA
DE PROIBIÇÃO DO CORTE E/OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA MOTIVADOS PELOS DÉBITOS QUE POSSUI
COM A RÉ. ALEGAÇÕES DA AUTORA DE IMPOSSIBILIDADE DE
QUITAÇÃO DOS DÉBITOS EM RAZÃO DE GRAVE CRISE FINANCEIRA
BEM COMO DE QUE A PARALISAÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA LHE TRARIA PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS. PEDIDO LIMINAR
DEFERIDO E CONFIRMADO EM SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO
PELA RÉ. ALEGAÇÕES DE SER AUTORIZADA POR LEI A PROCEDER
AO DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ANTE O
INADIMPLEMENTO DAS FATURAS, BEM COMO DE QUE A AUTORA
FORA NOTIFICADA DE TAL POSSIBILIDADE POR MEIO DE AVISO
JUNTO

À

FATURA

VINCENDA.

PEDIDO

INDEFERIDO.

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO MOTIVADO POR
DÉBITOS CONSTITUÍDOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITOS SUJEITOS AO PROCEDIMENTO
RECUPERACIONAL.

SUSPENSÃO

NO

FORNECIMENTO

QUE

IMPOSSIBILITARIA A CONTINUIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA
RECUPERANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA

EM

SUA

INTEGRALIDADE.

03013496920158240074

(TJ-SC

-

Trombudo

AC:
Central

0301349-69.2015.8.24.0074, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de
Julgamento: 05/04/2018, Quinta Câmara de Direito Público)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO

-

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

-

CONCESSÃO

DE

TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - PROIBIÇÃO DO CORTE DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. A litispendência implica a identidade de ações,
ou seja, que as demandas tenham as mesmas partes, o mesmo
pedido e a mesma causa de pedir. Uma vez desatendidas tais
exigências, não há falar em litispendência. 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
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dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da Lei nº.
11.101/05). Conforme precedentes jurisprudenciais, não é passível
de suspensão do fornecimento de energia elétrica a empresa em
recuperação

judicial.

(AI

102405/2010, DES. MÁRCIO VIDAL,

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2011, Publicado no DJE
24/03/2011) (TJ-MT - AI: 00295066620108110041 102405/2010,
Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/02/2011,
QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2011)

Irrazoável conceder um instrumento jurídico de superação de crise
econômica como a recuperação judicial e não prover os meios de alcance dessa
superação através da manutenção da fonte geradora de renda. Nesse sentido,
ressalta-se que o corte de energia elétrica de fato coloca em risco o sucesso desta
recuperação judicial e o consequente adimplemento dos créditos que a ela se
submetem.
Porque preenchidos todos os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, requer a concessão de tutela antecipada para proibir o corte do
fornecimento de energia elétrica em decorrência de débitos anteriores a este pedido
recuperação judicial, bem como determinar o reestabelecimento, caso eventual
corte já tenha ocorrido.
VI - Do pedido:
Diante do exposto, estando presentes todos os requisitos materiais e
formais necessários à instrução do presente pedido de recuperação judicial, pedem
e requerem se digne Vossa Excelência, com a acuidade e experiência que lhes são
peculiares, deferir o seguinte:
a) A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para impedir o
corte do fornecimento de energia elétrica para as requerentes, bem como
determinar o reestalebecimento, caso eventual corte já tenha ocorrido, em
razão de débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial, expedindo-se
com urgência ofício à Companhia Paulista de Força e Lu;
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b) O

processamento

do

pedido

de recuperação judicial admitindo-se o

litisconsórcio ativo das empresas requerentes por constituirem grupo
econômico, com apresentação de plano único de recuperação judicial;
c) O processamento da presente recuperação judicial, nos termos do artigo 52
da Lei nº 11.101/20056;
d) A nomeação de administrador judicial devidamente habilitado para que
assuma os encargos previstos na regra do artigo 22 da Lei nº 11.101/05;
e) Determinar a dispensa da exigência de apresentação de certidões negativas
para atos que visem o pleno exercício e continuidade das atividades da
empresa, bem como para viabilizar a presente recuperação judicial;
f) A suspensão no prazo legal de 180 dias úteis, de todas as ações ou
execuções movidas contra a empresa requerente e seus sócios, avalistas e
garantidores

a

qualquer

título

até

ulterior

deliberação

deste

Juízo,

expedindo-se, para tanto, certidão de objeto e pé ou ofício para fins de
comunicação e ciência;
g) Autorização

para

que

as

requerentes

venham

apresentar as contas

demonstrativas mensais enquanto perdurar a presente recuperação judicial;
h) A intimação do Ministério Público de São Paulo, bem como a comunicação
por carta às Fazendas Públicas Federal, do Estado de São Paulo, para que
tomem ciência da presente recuperação judicial;
i)

A expedição de competente Edital a ser publicado no Diário de Justiça do
Estado de São Paulo contendo todas as informações previstas no § 1º do art.
52 da Lei de regência da matéria;

j)

A concessão do prazo de 60 (sessenta) dias úteis para apresentação em
Juízo do respectivo Plano de Recuperação Judicial da requerente para sua
posterior aprovação, mesmo em caso de discordância de alguns dos credores
para, enfim, conceder em caráter definitivo a recuperação da empresa,

6

Cf. lição de Manoel Justino Bezerra Filho: “se o juiz verificar que a documentação está em termos, deverá
desde logo prolatar despacho deferindo o processamento da recuperação” (Lei de Recuperação de Empresas e
Falências Comentada, Editora Revistas dos Tribunais, 5ª ed. P. 164);
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mantendo seus atuais administradores na condução de sua atividade
empresarial, sob fiscalização do administrador judicial e, se houver, do
comitê de credores.

Atribui-se à presente causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Termos em que,
Pedem deferimento.
Ribeirão Preto - SP, 19 de outubro de 2018.

Ricardo César Dosso
OAB-SP 184.476
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