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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ VARA DE RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS E FALÊNCIAS DE SÃO PAULO – SP.

VIBRASIL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA,
empresa privada devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.243.507/0001-60, com sede
social na Rua Coriolano Durand, n° 758 – CEP: 04375-050 – São Paulo – SP, aqui representada
por sua diretora, MARY IDY AZZAM, brasileira, viúva, devidamente inscrita no CPF sob
074.354.348-33, residente e domiciliada na Rua São Bráulio, 88 Jardim Guedala – CEP: 05612080 – São Paulo – SP, por seus advogados e procuradores que ao final subscrevem, com
fundamento nos Artigos 47 e 48 da Lei n. 11.101/05 (LRF), vem, respeitosamente, impetrar
RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA, pelos motivos a seguir
expostos:
I – PRELIMINARMENTE:
Da Justiça Gratuita:
Inicialmente a Recuperanda pleiteia sejam-lhe concedidos os
benefícios da justiça gratuita assegurados pela constituição federal, artigo 5. LXXIV e lei federal
1060/50, tendo em vista que momentaneamente não pode arcar com as despesas processuais,
sem comprometer a sua saúde financeira e o pagamento de salários e encargos sociais.
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Outrossim, é cediço o entendimento perante o Egrégio Superior

Tribunal de Justiça que a pessoa jurídica faz jus ao benefício, senão vejamos:
“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORTE ESPECIAL – SÚMULA
481 – faz jus ao beneficio da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.
Desta forma, uma vez que a Recuperanda almeja buscar soluções
necessárias para recuperar a empresa, a fim de atingir os fins legais atribuídos a presente
recuperação judicial, sendo assim imprescindível a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Por tais razões, pleiteia-se os benefícios da justiça gratuita,
assegurados por lei, por ser medida justiça e legal.
Diferimento das Custas ao Final do Processo: Lei Estadual
11608/03:
Caso não seja atendido ao pedido de gratuidade processual, a
Requerente requer o diferimento do pagamento das custas iniciais ao final do processo pelo
fato de não ter condições no momento devido à dificuldade financeira o qual atravessa como
consequência do abalo de crédito sofrido, não pretendendo se eximir do ônus financeiro
advindo da submissão de conflitos ao crivo do judiciário.
Importante salientar que, o pagamento das custas ao final do
processo tem amparo na Lei Estadual 11608/2003 em seu artigo 5º inciso IV, no que diz
respeito aos embargos à execução.
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Cabe ressaltar que, o direito de acesso à justiça é um dos mais

defendidos pela doutrina nos últimos tempos.
A esse respeito, confira o seguinte texto de Mauro Cappeleetti, in
“acesso à Justiça”, tradução de Ellen Gracie Nortthleet, Sérgio Antônio Fabris Editor, Porto
Alegre, 1988, pág., 10:
“À medida que as sociedades do ‘laissez-faire’ cresceram em
tamanho e complexidade, o conceito de direitos humanos
começou a sofrer uma transformação radical. A partir do
momento em que as ações e relacionamentos assumiram, cada
vez mais, caráter mais coletivo que individual, as sociedades
modernas

necessariamente

deixaram

para

traz

a

visão

individualista dos direitos, refletida na “declaração dos direitos”,
típicas nos séculos dezoito e dezenove. O movimento fez-se no
sentido de reconhecer os direitos e deveres sociais dos governos,
comunidades, associações e indivíduos. Esses novos direitos
humanos, exemplificados no preâmbulo da Constituição Francesa
de 1946, são, antes de tudo, os necessários para tornar efetivos,
que dizer, realmente acessíveis a todos, os direitos antes
proclamados. Entre esses direitos garantidos nas modernas
constituições estão os direitos ao trabalho, à saúde, à segurança e
à educação. Torno-ser lugar comum observar que a atuação
positiva de Estado é necessária para assegurar o gozo de todos
esses direitos básicos. Não é surpreendente, portanto, que o
direito ao acesso efetivo à justiça tenha ganho particular atenção
na medida em que as reformas do ‘welfare state’ tem procurado
armar os indivíduos de novos direitos substantivos em sua
qualidade de consumidores, locatários, empregados e, mesmo,
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cidadãos. De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido
progressivamente reconhecido como sendo de importância capital
entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a
titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de
mecanismos para a sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça
pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o
mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico
moderno e igualitário que pretende garantir, e não apenas
proclamar, os direitos de todos”
O ilustre doutrinador deixa evidente que o direito ao acesso a

justiça é o mais básico dos direitos humanos, e sempre que, porventura, existir a possibilidade
de o mesmo vir a ser violado, que pelo menos seja concedido o direito ao contraditório que é
outro direito Constitucional.
A

própria

Constituição

Federal

prevê

a

gratuidade

independentemente da qualidade ou condição financeira da parte requerente. Relacionando
até mesmo alguns remédios constitucionais a serem usados por todos os cidadãos,
independentemente do pagamento de taxas, o que pode ser estendido sem sombra de dúvida
aos casos de pedido de deferimento de pagamento das custas ao final do processo.
Brilhante foi o ensinamento deixado pelo Filósofo Ihering, ao
lecionar que a essência do direito é a sua realização prática. Assim, de nada valem as leis se não
acalentam o cidadão carente de justiça, ainda que sejam coerentes e politicamente corretas; de
nada valem as normas ordinárias e complementares se o acesso às suas finalidades é vedado
àqueles que lhe batem à porta. Afinal, como o próprio Ihering lecionava: “o direito não é teoria,
mas sim, força viva”.
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Ademais, cumpre esclarecer que, ao pagar os impostos e cumprir

com suas obrigações perante o Tesouro e a Fazenda Pública, o contribuinte, seja ele rico ou
pobre, já está custodiando a manutenção e a prestação da Justiça, de modo que, quando
necessita desse serviço público, não pode ser taxado novamente, sendo tributado duas vezes
por um mesmo fato gerador.
Ressalta-se que o deferimento do pagamento ao final do processo,
não acarretará prejuízo algum ao Estado e tampouco à parte contrária.
A jurisprudência já é pacifica neste sentido, senão vejamos:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N°: 15.883
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 606.762.4/0-00
COMARCA: FR SANTANA
AGRAVANTE: CONSEDA DA TA SYSTEMS L TDA
AGRAVADO: NORTIX INFORMÁTICA S/CLTDA E OUTRO
EMENTA
Custas - Pessoa jurídica - Custas iniciais no teto do valor previsto
pela Lei Estadual 11.608/2003 - Possibilidade de diferimento do
recolhimento para final - Hipótese do inciso II, do art. 5o da
referida lei. Recurso provido em parte. Trata-se de agravo de
instrumento tirado contra decisão que indeferiu pedido de justiça
gratuita ou diferimento do recolhimento das custas. Alega a
agravante que está em situação de dificuldades financeiras
justamente em razão da conduta ilícita da ré agravada e que não
tem condições de arcar com as custas do processo ou, quando
muito, lhe seja concedido o benefício de diferir o recolhimento das
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custas do processo. Dispensadas informações do magistrado. Não
consta tenham os agravados integrado a relação processual. É o
relatório. A agravante ajuizou ação de reparação por danos
materiais e morais c/c lucros cessantes e pedido de declaração de
titularidade de sistemas, programas de computador e de banco de
dados tratados e pedido de abstenção de uso desses sistemas, sob
pena de multa, em face dos agravados. Deu à causa o valor de R$
135.005.000,00 (centro e trinta e cinco milhões e cinco mil reais). E
certo que parte da jurisprudência admite a concessão dos
benefícios da assistência judiciária também para a pessoa jurídica.
Todavia, tal beneficio somente pode ser concedida às entidades
pias e beneficentes, sem atividade lucrativa. No caso, a agravante
é pessoa jurídica que não se enquadra nas hipóteses de ser
beneficiária da gratuidade, já que é empresa dedicada ao ramo do
comércio com finalidade de lucro. Ademais disso, embora seja
tributada na modalidade de lucro presumido, se verifica das
declarações de renda que auferiu vários pagamentos pelos
serviços

que

prestou,

alguns

com

valores

expressivos.

Considerando, entretanto, o elevado valor da causa, cujas custas
iniciais estão no teto do valor previsto na Lei 11.608/2003 3.000
(três mil) UFESP's). Tendo em vista, ainda, que a pretensão posta
pelo agravante se enquadra na hipótese do inciso II, do artigo 5o
da Lei Estadual n° 11.608/2003 (Art. 5o, inciso II- nas ações de
reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros), cabível o
deferimento do recolhimento das custas para o final. Ante o
exposto, dá-se provimento em parte ao recurso para diferir o
recolhimento das custas para final.
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Diante disto, requer o diferimento das custas processuais ao final

do processo, amparado na lei 11608/2003, por ser medida de direito.
II – DA ORIGEM E HISTÓRIA DA EMPRESA:
1. Fundada em 1966, pelo imigrante Riyad Eliya Azzam, um
empresário de visão, que previu um futuro promissor para a indústria automobilística, a Vibrasil
é uma indústria com capital 100% nacional.

2. Situada no Bairro Vila Santa Catarina, Zona Sul de São Paulo a
Vibrasil hoje é conhecida e respeitada no mercado pela qualidade de seu produto e fidelidade
de seus clientes que vão de Montadora e Sub-Montadoras e clientes de reposição e
exportação. Com sua vasta linha de peças automotivas ela fabrica Kits da juntas homocinéticas,
coxinas, batentes, buchas e kits amortecedores tendo em sua linha produtos originais como
Volks, GM, Ford, Fiat entre outros.
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3. Em 1950, com 27 anos de idade, chegou ao Brasil vindo do

Oriente Médio, onde se passava um momento político conturbado com guerra e violência por
toda parte, RIYAD ELIYA AZZAM, que buscava viver num País que lhe trouxesse paz para
empreender.
4. Após buscar algumas oportunidades e trabalhar em várias
áreas, o sonhador resolveu empreender e fundou a Recuperanda em 1966, que recebeu o
nome “VIBRASIL”, um trocadilho de VIVA O BRASIL, para homenagear o País que o acolheu.
5. VIBRASIL, um nome forte que logo conquistaria as recentes
montadoras instaladas no país, fabricando mangueiras de borracha e perfis para carros. Com
apenas uma máquina, o bairro de Santa Catarina viu a fábrica crescer, novas máquinas
chegarem e a criação de um laboratório interno para o desenvolvimento de peças.
6. Com essa mentalidade empreendedora, o primeiro cliente da
Vibrasil foi a Willys (posteriormente adquirida pela Ford), depois a Daimler Chryler,
Volkswagen, GM.” Devagar foi indo e quase 95% das vendas eram para as montadoras.
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7. Com a ajuda de técnicos especializados, logo a produção da

Vibrasil seguiu padrões internacionais. Em uma época em que as montadoras tinham apenas
dois fornecedores, multinacionais, a Vibrasil era a única que competia igual com eles.
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A LINHA DO TEMPO DA VIBRASIL:

-1966: Inauguração da sede da Vibrasil no bairro do Jabaquara,
com a fabricação de quebra vento, janela fixa, solado e tiras para
sandálias de borracha;
-1970: Desenvolvimento dos primeiros projetos nas montadoras;
-1975: Primeiro certificado da Vibrasil de Mérito General Motors;
-1979: A Vibrasil é pioneira no projeto e desenvolvimento de
guarnição de vedação (quebra vento);
-1980: Primeiros investimentos da Vibrasil na linha “metal
borracha”e primeiro premio qualidade FORD recebido pela
Vibrasil;
-1982: Início das operações de exportação da Vibrasil;
-1994: Início da produção de mangueiras de combustível
implementadas com cobertura, injeção eletrônica e flexíveis de
freio e início da produção de mangueiras industriais (ar e água,
solda, GLP e óleo e solvente);
-1995: Início das exportações de mangueiras para a Alemanha e
África;
-1997: Início das exportações de mangueiras para o Mercosul;

Escritório: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n° 300 - 10º Andar - Conjunto 101/102 - Bela Vista - São Paulo - SP
Telefones: (11) 3115-1311 / (11) 3115-1307
E-mail: valderyportela@uol.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VALDERY MACHADO PORTELA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2019 às 14:04 , sob o número 10461981120198260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046198-11.2019.8.26.0100 e código 6F3091C.

fls. 10

____________________________________________________
-1998: A Vibrasil certifica-se em ISSO 9002;
-2000: A Vibrasil certifica-se em QS 9000;
-2002: A Vibrasil certifica-se em ISSO/TS 16949;
-2004: a Vibrasil certifica-se em ISSO 9001/2000 e certificado NBR
ISSO 9001:00 e fornecimento do primeiro lote de peças originais
(mangueiras para limpadores de pára-brisa – Dyna);
-2005: Produção dos primeiros lotes de mangueiras hidráulicas, ar
condicionado, GNV, bomba de abastecimento; desenvolvimento
de ferramental para produção de mangueiras para linha original
de sistemas de partida a frio; aprovação do PPAP e início do
fornecimento de mangueiras de partida a frio para o modelo
EcoSport, da Ford, via sistema; início do fornecimento de
mangueiras para o fluido de freio para o modelo Meriva, da GM,
via sistema; Início das exportações de mangueiras industriais;
8. Ao longo dos anos a Vibrasil vem trazendo inovações para seus
parceiros, com novas tecnologias, soluções técnicas e desenvolvimento de novos produtos. Em
2015 a Vibrasil consolidou sua marca, ampliando os seus produtos tanto na linha automotiva,
pesada e agrícola.
9. A Recuperanda possui sua fábrica numa com área construída de
4.000 m² e está em pleno funcionamento, com objeto constante do seu contrato social como
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE”, mas HOJE
a Vibrasil fabrica os seguintes produtos:
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-COXINS;

-BUCHAS;
-BATENTES;
-MANGOTES;
-COIFAS;
KITS AMORTECEDOR;
-KITS HOMOCINÉTICOS;
TANTO LINHA LEVE, que são os automóveis, QUANTO LINHA
PESADA, consistente em caminhões e ônibus e LINHA UTILITÁRIOS, que são caminhonetes e
Vans.
PRODUTOS FABRICADOS PELA VIBRASIL
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10. No tocante a funcionários a Vibrasil já chegou a ter 350 no

auge, mas hoje tem 130 funcionários.
Sede da VIBRASIL NO JABAQUARA:

IV - DA CRISE MUNDIAL – PRINCIPALMENTE NO BRASIL:
11. No ano de 2008, com a crise financeira mundial, a queda no
faturamento da Vibrasil foi gritante.
12. A consequência foi a necessidade de reduzir despesas
administrativas, demitindo funcionários, o que gerou mais custos. Para sustentar esse período
novas linhas de financiamentos tiveram de ser obtidas. Nesse momento de crise as taxas
bancárias eram elevadíssimas.
13. Há cerca de 10 (dez) anos, a Recuperanda vem administrando
e renovando um endividamento com Bancos, fundos, factoring e parceiros, mas não consegue
sair do problema em virtude de cada vez mais ir aumentando seu endividamento sem conseguir
liquidar, pagando os encargos, mas sem amortizar integralmente a divida.
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14. Matéria publicada na folha de São Paulo deste início de maio,

destacada pelo Financial Times, mostra a crise nas montadoras de automóveis no Brasil, com o
título “MAIORES MONTADORAS PREVEEM ANO DE QUEDA NAS VENDAS E CORTES DE CUSTOS”,
trazendo o pessimismo e a baixa perspectivas da TOYOTA, GM e DAIMLER.
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15. Na matéria acima, se destaca a baixa esperança para este ano
no ramo automobilístico com queda nas vendas e consequentemente na produção, obrigando
as empresas a se adequarem aos novos tempos.
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16. No último dia 07 de maio, em assembléia em São José dos

Campos, os funcionários da GM aprovaram ficar sem aumento salarial em 2019 para manter o
emprego e a renda. A General Motors passa por plano de reestruturação para garantir a
produção no Brasil e manutenção dos empregos.
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17. Na verdade os últimos anos foram marcados pela forte crise

econômica e recessão que assolaram o País impactando diretamente nos negócios da empresa,
com redução do faturamento no mercado de montadoras de veículos no Brasil e diminuição
das margens de lucro.
18. Em razão desse cenário a Recuperanda consumiu seu capital
de giro e enfrenta dificuldades para adquirir a matéria prima necessária para, cumprindo seus
contratos, manter o faturamento.
19. Para superar essa crise a Vibrasil iniciou uma reestruturação,
foi reduzido o quadro de funcionários, automatizado o sistema de contabilidade, aprimorado o
controle de despesas, sendo, periodicamente, revisado o orçamento com a finalidade de
diminuir os custos da empresa.
20. Para piorar a situação, o sócio fundador da empresa veio a
falecer em 2014, o que dificultou ainda mais a situação, pois deixou a viúva, que já passou dos
80 (oitenta) anos de idade a frente dos negócios, fazendo com que apesar dos esforços o
volume de endividamento não permite seu equacionamento sem que haja um expressivo
alongamento no perfil da divida.
V – FATOS CONTEMPORANEOS:
21. Atualmente a empresa conta com 130 funcionários, cuja folha
de pagamento perfaz o montante de R$ 440.437,10 (Quatrocentos e quarenta mil, trezentos e
trinta e sete reais e dez centavos), com encargos conforme pode ser verificada pela relação de
funcionários que segue em anexo.
22. Destaca-se que são MUITOS empregos diretos e indiretos
gerados pela requerente, que dependem de sua continuidade como empregadora para o seu
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sustento e não merecem ver seus empregos e subas verbas sucumbirem em um processo
falimentar. Mais do que um núcleo de geração de empregos e melhoria da qualidade de vida
dos funcionários, a empresa também é geradora de tributos, com relevante atuação social,
econômica e jurídica.
23. Em resumo, a requerente, conforme demonstrado, é
sociedade empresária regular, devidamente registrada perante o órgão competente desde sua
fundação em 1966 e sempre esteve em franco e indubitável crescimento.
24. Entretanto, neste último ano, a crise econômica levou a uma
retração nas vendas, refletindo gravemente sobre a saúde econômico-financeira da
requerente, que não está tendo folga financeira para girar o seu capital. A empresa tem lucro
econômico, mas não consegue ter lucro financeiro, ou seja, ela não tem capital de giro para
reinvestir no próprio negócio.
25. Vale mencionar que a requerente vende seus produtos para
diversas montadoras importantes do Brasil, como Mercedes Benz, General Motors, Ford e
outras e hoje sobram pedidos, mas sem capital de giro para compra da matéria prima, ficando
difícil atender aos pedidos, ficando difícil sua recuperação, se não judicialmente.
26. Desta forma, é fundamental a recuperação judicial da
requerente, tanto para a mesma, quanto para a sociedade e para o fluxo econômico do
mercado em que está inserida, tendo em vista que a requerente é uma fonte produtora e
empregatícia.
27. Frise-se que a requerente ainda se encontra em condições de
se reerguer, saldar o seu passivo e superar a tal crise, isto, obviamente, com a ajuda do
judiciário através de propostas apresentadas no plano de recuperação, assim como propostas
negociadas com credores, que vise o interesse comum.
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28. Ante o exposto, o deferimento do processamento e,

posteriormente, do plano de recuperação judicial, não constituem apenas caminhos
recomendáveis, mas, são soluções necessárias para se recuperar a empresa, a fim de atingir os
fins legais atribuídos a recuperação judicial, já que o que a lei prioriza não é o interesse do
devedor, mas sim a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos
interesses dos credores, para que se possa promover, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo a atividade econômica.
VI – DAS DÍVIDAS:
29. Apesar deste momento de extrema dificuldade econômica, a requerente, elaborou Plano de
Negócios para os próximos anos e, certamente, com as melhorias nas condições do setor e as
medidas que foram e estão sendo tomadas, além daquelas que serão propostas no Plano de
Recuperação, certamente irá retomar o caminho do crescimento o que permitirá a preservação
do negócio, dos postos de trabalho e a superação da crise financeira.
30. A requerente contratou uma consultoria séria que irá
equacionar os negócios em todos os setores, principalmente o setor financeiro a permitir a
abertura de crédito para capital de giro e geração de novos negócios.
31. O endividamento da requerente sujeito aos efeitos da
Recuperação Judicial apresenta o seguinte perfil: Classe I - Credores Trabalhistas: R$
10.671.086,67 (dez milhões seiscentos e setenta e um mil oitenta e seis reais e sessenta e sete
centavos); Classe III - Credores Quirografários: R$ 7.120.564,74 (sete milhões cento e vinte mil
quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos); e Classe IV Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte: R$ 51.932,35 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e dois reais
e trinta e cinco centavos).
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VII – DOS REQUISITOS PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (ARTIGO 48, DA LEI 11.101/2005):
32. Conforme relatado acima nas razões da crise, a Requerente

teve fortemente abalada sua saúde financeira por conta da crise que ataca o setor financeiro
em geral no Brasil, de forma que se viu em estreitas dificuldades para conseguir crédito para
continuar normalmente com suas atividades.
33. Assim, apesar das diversas tentativas de negociação intentadas
pelas Requerentes com seus credores, certo é que a Requerente chegou ao seu limite,
necessitando efetivamente da proteção conferida pela Lei n.o 11.101/2005, razão pela qual se
faz primordial o deferimento da recuperação judicial.
34.

Ademais,

a

Requerente

apresentou

claramente

a

necessidade/interesse que tem de preservar sua empresa, até mesmo porque com o
deferimento do plano de recuperação judicial preservará a função social, conforme previsão do
art. 47, da Lei 11.101/05:
“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.”
36. Entretanto, é sabido ser indispensável preencher os requisitos
do artigo 48, da Lei de Recuperação Judicial para a empresa ter legitimidade ativa para requerer
sua recuperação, razão pela qual, consigna-se que a Requerente está em conformidade com
todos os itens exigidos pela referida Lei que regula o caso em tela, conforme elenca-se a seguir:
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“Art. 48. Poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no
momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há
mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por
sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí
decorrentes;
II – não ter a menos de 5 (cinco) anos obtido concessão de
recuperação
judicial;
III – não ter a menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de
recuperação judicial com base no plano espacial Seção V deste
capítulo;
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou
sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes
previstos nesta lei. “
Registra-se então, que:
a) Conforme se verifica da certidão simplificada extraída da
JUCESP, a Requerente teve seus atos constitutivos arquivados no
ano de 1966, se mantendo ativa até hoje;
b) A Requerente não é empresa falida, como também se observa
das certidões acostadas, da qual nada consta a respeito de
decretação de falência;
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c) Do mesmo modo, a Requerente jamais intentou pedido de
recuperação judicial ou extrajudicial;
d) Por fim, nem o atual sócio e administrador da empresa, nem
qualquer sócio que tenha passado por ela, foram condenados por
quaisquer crimes previstos na Lei n.o 11.101/2005.
37. Tem-se, assim, integralmente satisfeitos os requisitos

constantes no artigo 48, da Lei n.o 11.101/05, não se caracterizando quaisquer impedimentos
legais à propositura e, consequentemente, ao deferimento do processamento da Recuperação
Judicial.
VIII – DA VIABILIDADE ECONÔMICA E DA MANUTENÇÃO DA
FUNÇÃO SOCIAL:
38. A Requerente apresenta o pedido de Recuperação Judicial em
comento, porque, nos termos da legislação vigente, faz jus ao benefício, cumprindo
integralmente os requisitos previstos em Lei.
39. Além disso, trata-se de empresa viável, que apresenta apenas
dificuldades temporárias. Com efeito, a Requerente chegou ao atual quadro de endividamento
em razão, principalmente, dos seguintes motivos:
a) Aumento de inadimplemento dos clientes, devido à notória
crise financeira;
b) Abusividade na cobrança de juros pelas instituições financeiras
que concederam créditos para Requerente;
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c) Aumento da concorrência;

d) Elevados custos operacionais para funcionamento/reparação
dos maquinários utilizados na produção;
e) Folha de pagamento cada vez mais elevada com atualização de
valores para piso de salários, cestas básicas e etc., impostos pelos
Sindicatos;
f) Altas taxas de juros pagas nos últimos anos.
40. Como já exposto acima, mormente após a edição da nova Lei
de Recuperação de Empresas, as empresas devem, sempre que possível e demonstrada sua
viabilidade, serem preservadas, dada a sua notória utilidade social.
A Lei n.o 11.101/2005 dispõe em seu artigo 47, que:
“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.”
41. Partindo dessa premissa maior esclarece que no processo de
recuperação judicial existem dois princípios basilares, estampados em seu artigo 47, quais
sejam: a preservação da empresa; e, o princípio da função social.

Escritório: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n° 300 - 10º Andar - Conjunto 101/102 - Bela Vista - São Paulo - SP
Telefones: (11) 3115-1311 / (11) 3115-1307
E-mail: valderyportela@uol.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VALDERY MACHADO PORTELA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2019 às 14:04 , sob o número 10461981120198260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046198-11.2019.8.26.0100 e código 6F3091C.

fls. 27

____________________________________________________

42. Preservar a empresa significa utilizar de todos os meios lícitos

para que ela continue ativa e mantendo sua função social. Por meio deste princípio, percebe-se
a intenção do legislador de criar regramento que vise a real possibilidade do empresário ou da
sociedade empresária saírem da crise e acreditarem em uma legislação que os beneficiem.
43. Este princípio abrange a continuidade das atividades de
produção de riquezas da empresa, reconhecendo os efeitos negativos que a extinção
(falência/encerramento) da empresa pode causar e, para tanto, o Estado deve contribuir
adaptando a Legislação a essa nova visão.
44. Paralelamente e intimamente ligado, temos o postulado da
função social que a empresa desenvolve, e que é permitida a intervenção do judiciário para
recuperá-la. As empresas são orientadas para atuar na produção e circulação de riquezas, bens
e prestação de serviços, sendo que essa riqueza não beneficiará apenas o empresário e os
sócios da empresa, mas também, de igual forma, direta ou indiretamente, toda a sociedade.
45. As empresas são, dessa forma, núcleos criadores de empregos,
geradores de tributos, circulação de riquezas locais e regionais, razão pela qual seus
representares legais tem a obrigação de impetrar pedido de recuperação judicial de forma a
preservas as atividades empresariais.
46. Ressalta-se que na recuperação judicial o objeto mediato é a
salvação da atividade empresarial em risco, com a manutenção da fonte produtora, para a
satisfação dos débitos em aberto e, principalmente, em consagração ao princípio social da
empresa, mantendo a unidade geradora de empregos e pagadora de tributos que retornam em
prol da sociedade e impulsionam a atividade econômica.
47. Assim, mais do que o interesse patrimonial de sócios e,
credores, há também o interesse social! Se estiver constatado que a empresa é viável e tem
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condições de recuperação, que é exatamente o que acontece nesse caso, a impetração de
recuperação judicial não se trata de uma mera liberalidade de seu administrador e sim de um
dever social!
48. A análise da situação da Requerente demonstra que o
deferimento e processamento da recuperação judicial lhe dará mais condições de seguir seu
propósito de satisfazer, integralmente, os seus credores, dando folego para a Requerente
superar a situação momentânea de crise financeira-econômica, pela qual vem passando.
IX – DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ARTIGOS 48 e 51, DA LEI N.o 11.101/2005):
IX.1 – DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
49. Cumprindo a exigência contida no inciso II, do artigo 51, da Lei
n.o 11.101/2005, acosta-se ao presente pedido as demonstrações contábeis dos últimos 3
(três) exercícios, compostas pelo balanço patrimonial e demonstrações de resultado, além de
relatório gerencial de projeção de fluxo de caixa.
IX.2 – DA RELAÇÃO DE CREDORES:
50. Outrossim, com fulcro no inciso III, do artigo 51, da Lei n.o
11.101/2005, apresenta-se a relação geral de credores, organizada por classificação de créditos.
IX.3 – DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS:
51. Atendendo ao disposto no inciso IV, do artigo 51, da Lei n.°
11.101/2005, a Requerente junta relação de seus empregados, discriminando suas funções e
salários.
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IX.4 – DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE NO REGISTRO PUBLICO
DE EMPRESAS:
52. Dessa feita, atendendo ao disposto no artigo 48 e inciso V, do

artigo 51, da Lei n. ° 11.101/2005, a Requerente junta Certidão de Regularidade da empresa,
emitida pela JUCESP (Doc.06), além de cópia da última alteração do contrato social (vide Doc.01
e 02).
IX.5 – DA RELAÇÃO DE BENS:
53. Junta-se relação de bens da empresa e sócia.
IX.6 – DOS EXTRATOS BANCÁRIOS:
54. Junta-se à presente os extratos de contas correntes da
Requerente, de Abril/Maio de 2019.
IX.7 – DAS CERTIDÕES DE CARTÓRIO DE PROTESTO:
55. Igualmente, com fulcro no inciso VIII, do artigo 51, da Lei n.o
11.101/2005, junta-se certidões expedidas pelos Cartórios de Protesto, das Comarcas em que a
Requerente exerce suas atividades.
IX.8 – DAS AÇÕES JUDICIAIS ENVOLVENDO A REQUERENTE:
56. Do mesmo modo, obedecendo ao discriminado no inciso IX, do
artigo 51, da Lei n.o 11.101/2005, junta-se as certidões obtidas no cartório de distribuição das
Comarcas em que possui atividade, bem como relação escrita das ações judiciais envolvendo a
Requerente.
Escritório: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n° 300 - 10º Andar - Conjunto 101/102 - Bela Vista - São Paulo - SP
Telefones: (11) 3115-1311 / (11) 3115-1307
E-mail: valderyportela@uol.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VALDERY MACHADO PORTELA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2019 às 14:04 , sob o número 10461981120198260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046198-11.2019.8.26.0100 e código 6F3091C.

fls. 30

____________________________________________________
IX.9 – DAS CERTIDÕES CRIMINAIS:

57. Ademais, em atenção ao inciso IV, do artigo 48, da Lei n.o
11.101/2005, junta-se aos autos certidões criminais do administrador da empresa Requerente.
IX.10 – DA CERTIDÃO FALIMENTAR:
58. Por fim, comprovando o preenchimento de todos os requisitos
formais para o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 48, incisos
I, II e III, da Lei n.o 11.101/2005, junta-se as certidões obtidas junto aos distribuidores forenses
falimentares atinentes a cada uma das empresas que integram o polo ativo (Doc.11).
59. Neste cavalgar, conforme já afirmado, o objetivo da
Requerente é a superação de sua situação de crise econômico-financeira, a fim de permitir a
manutenção da frente produtora de emprego dos trabalhadores e dos interesses de seus
credores, de modo a preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica.
X – DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:
60. Conclui-se, desta forma, que estão plenamente atendidos
todos os requisitos legais para o deferimento do presente pedido de Recuperação Judicial, em
favor da Requerente, devendo, portanto, ser concedido o pleito, conforme disposto no artigo
52, da Lei n.o 11.101/2005, o qual dispõe:
“ Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51
desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
e, no mesmo ato:
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I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art.
21 desta Lei;
II – determinará a dispensa da apresentação de certidões
negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para
contratação com o Poder Público ou para recebimento de
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o
disposto no art. 69 desta Lei;
III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra
o devedor, na forma do art. 6 o desta Lei, permanecendo os
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as
ações previstas nos §§ 1 o , 2 o e 7 o do art. 6 o desta Lei e as
relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3 o e 4 o do art.
49 desta Lei;
IV – determinará ao devedor a apresentação de contas
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação
judicial, sob pena de destituição de seus administradores;
V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação
por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e
Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.”

Destarte, requer-se a este D. Juízo, que receba a presente peça
inicial e defira o processamento da Recuperação Judicial, nos exatos termos do artigo 52, da Lei
n.o 11.101/2005.
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XI – DAS PROVIDENCIAS LIMINAR COMPLEMENTARES VII.1 – DA
SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DE PROTESTOS E AÇÕES CONTRA
REQUERENTE / SÓCIOS / AVALISTAS E GARANTIDORES:
61. Ante o que restou exposto, bem como nos documentos

carreados no presente pedido de Recuperação Judicial, a Requerente é empresa com alto
número de empregados, de forma que, em suma, a manutenção da continuidade, sem
qualquer interrupção, das prestações de seus serviços é condição sine qua non para que a
recuperação judicial seja exitosa e cumpra as finalidades indicadas no artigo 47 da LRF, ex vi:
“manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores
e dos interesses dos credores.”
XI.1.1 – SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DE PROTESTOS:
62. Embora não haja previsão legal que determine a suspensão
dos efeitos dos protestos em desfavor da empresa em recuperação judicial, bem como da não
publicidade destes, não há dúvidas sobre os seus nefastos reflexos ao acesso ao crédito, seja
junto a investidores/instituições financeiras, seja em relação aos fornecedores de matériaprima, essenciais ao exercício da atividade empresarial, uma vez que a existência de protestos
culminará em inúmeras barreiras às vendas a prazo e a concessão de crédito.
63. Fato é que as regras mercadológicas atuais implicam em
restrição de crédito a curto e a longo prazo às empresas cujo nome é apontado negativamente
aos órgãos do crédito, o que decorre da existência de protestos em seu desfavor. Tal
apontamento, por si só, estando ou não a empresa em recuperação, inviabiliza a transação
comercial com inúmeras outras empresas, o que, na pratica, difere, e muito, da publicidade da
recuperação judicial da empresa.
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64. Não se faz necessário muito esforço para concluir que uma

empresa em crise, sendo obrigada a antecipado receber e comercializar seus produtos, em
longo prazo encontrará consideráveis dificuldades no exercício de suas atividades.
65. Ademais, este foi, inclusive, se não o principal, um dos
principais motivos que levaram a empresa ao pedido de recuperação judicial, já que há certo
tempo, a Requerente vem lutando para manter seu nome livre de constrições e, quando não
mais conseguiu, teve que comprar toda sua matéria-prima à vista, o que acaba com uma
empresa.
66. Por outro lado, deve-se considerar que se a publicidade de
protestos causa imensuráveis prejuízos a empresa em recuperação judicial, sua omissão, por
sua vez, não enseja prejuízo nenhum, seja a seus credores, seja aos fornecedores ou
investidores com quem negociar, porquanto extra-concursais e privilegiados seus créditos, isso
sem mencionar a obrigatoriedade da publicidade da recuperação judicial na própria
qualificação da empresa em recuperação!
67. Assim, tem-se de extrema necessidade a concessão da medida
liminar para suspensão dos protestos de créditos concursais, o que se requer com fulcro no
artigo 47, da Lei n.o 11.101/2005, bem como à Introdução do Código de Processo Civil, que
contem dispositivos autorizadores de tal interpretação.
68. Para tal, requer sejam expedidos ofícios aos cartórios de
protestos de títulos da Comarca de São Paulo/SP e para as demais onde estiverem anotados,
para que suspensão a publicidade/eficácia de quaisquer títulos protestados e que venham a ser
apontados a protesto em desfavor da Requerente.
XI.1.2 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES:
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69. Ademais, o eminente risco de constrições judiciais faz

imperioso o ajuizamento de recuperação judicial pela Requerente, em razão do seu porte e da
atuação em todo o território nacional. Assim, é sabido, que quaisquer constrições que por
ventura venham a ser realizadas deverão ser objeto de reversão, com a liberação de recursos
bloqueados e ou transferência à ordem do Juízo da recuperação judicial.
70. De toda sorte, a Requerente necessita de que todos os
contratos que dizem respeito à atividade fim da RECUPERANDA são primordiais à continuidade
do provimento dos serviços da Requerente, de forma que será essencial para que a
recuperação judicial logre êxito ao seu final.
71. Por isso é necessária a manutenção de tais contratos, sem
interrupção, desde a data da distribuição do presente pedido e durante todo o processamento
da recuperação judicial, com o pronto afastamento da cláusula de rescisão em caso de
ajuizamento de recuperação judicial.
72. Outrossim, uma vez que o deferimento da Recuperação
Judicial não se dê com a maior brevidade almejada, as constrições podem comprometer o caixa
da Requerente a ponto de inviabilizar a manutenção das suas atividades.
73. Dessa forma, imprescindível e necessário o deferimento da
tutela de urgência para que, de plano, seja ordenada a suspensão das ações e execuções contra
a Requerente.
XII - DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL:
74. Até mesmo porque é visando sua recuperação, que a empresa
apresentará seu plano ao judiciário no prazo de 60 (sessenta) dias do deferimento dessa
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inicial, firmando e posicionando parcerias que possibilitem as melhores soluções em
detrimento tanto da empresa, quanto de seus funcionários e credores.
75. Cumpre salientar que tal medida recuperatória encontra-se
em conformidade com os artigos 50, inciso IV, art. 64, inciso IV e art. 65, todos da Lei n.o
11.101/2005.
XIII – DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS:
76. Ante o exposto, requer:
a) Seja deferido o processamento da Recuperação Judicial da
Requerente, nos termos do artigo 52, da Lei n.o 11.101/2005;
b) A concessão dos benefícios da justiça gratuita OU o diferimento
do pagamento das custas para o final do prazo da recuperação,
nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil;
c) Seja concedida, no momento do deferimento, a CONCESSÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja imediatamente deferida:
d) A suspensão da publicidade de protestos;
e) A suspensão de todas as ações e execuções contra a
Requerente, de modo a evitar que constrições judiciais sejam
realizadas;

Escritório: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n° 300 - 10º Andar - Conjunto 101/102 - Bela Vista - São Paulo - SP
Telefones: (11) 3115-1311 / (11) 3115-1307
E-mail: valderyportela@uol.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VALDERY MACHADO PORTELA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2019 às 14:04 , sob o número 10461981120198260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046198-11.2019.8.26.0100 e código 6F3091C.

fls. 36

____________________________________________________

f) A suspensão da eficácia das cláusulas que preveem o
ajuizamento de recuperação judicial como causa de rescisão de
contrato; e,
g) Seja a empresa Requerente, por meio de seus patronos,
autorizados

a

apresentar,

para

os

efeitos

legais,

independentemente de Ofício, a decisão concessiva da tutela de
urgência aos Juízos onde se processam ações contra as
RECUPERANDAS, órgãos públicos e pessoas físicas ou jurídicas com
quem mantém contratos.
1) A suspensão de todas as Ações e Execuções contra a
Requerente, nos termos do artigo 6o, da Lei n.o 11.101/2005;
2) Nomeação de administrador judicial;
3) Expedição de edital para publicação no Órgão Oficial de
Imprensa e divulgação, conforme determina o art. 52, §1°, observando o prazo de quinze dias
para habilitação ou divergência dos créditos, de acordo com o art. 7°, §1°, ambos da LRE;
4) Concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do
plano de recuperação;
5) Ao final, seja concedida a Recuperação Judicial, nos termos do
artigo 58, da Lei n.o 11.101/2005;
6) Por fim, protesta pela produção de todos os meios de prova em
direito admitidas.

Escritório: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, n° 300 - 10º Andar - Conjunto 101/102 - Bela Vista - São Paulo - SP
Telefones: (11) 3115-1311 / (11) 3115-1307
E-mail: valderyportela@uol.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VALDERY MACHADO PORTELA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 17/05/2019 às 14:04 , sob o número 10461981120198260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046198-11.2019.8.26.0100 e código 6F3091C.

fls. 37

____________________________________________________

77. Inclusive, pela eventual apresentação de outros documentos

em complementação aos já apresentados, bem como pela eventual retificação das informações
e declarações constantes desta peça, consoante ao artigo 321 do Novo Código de Processo Civil.
78. Requer, por derradeiro, que todas as intimações e notificações
dos atos e termos da presente sejam feitas na pessoa de seus advogados (as) Valdery Machado
Portela, inscrito na OAB/SP sob o nº 168.589, com endereço profissional na Av. Brigadeiro Luis
Antonio, 300 – Bela Vista – São Paulo – SP., CEP 01318-000, com endereço eletrônico
valdery@advocaciavmp.com.br.
79. Dá-se o valor da causa de R$ 100.000,00. (Cem mil Reais), para
efeitos fiscais.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.

São Paulo, 17 de Maio de 2019.

VALDERY MACHADO PORTELA
OAB/SP. 168.589
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