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DECISÃO
Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Tipo Completo da Parte
Passiva Principal <<
Informação indisponível
>>:

1012406-69.2019.8.26.0196
Recuperação Judicial - Concurso de Credores
Couroquimica Couros e Acabamentos Ltda. e outros
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Humberto Rocha

CONCLUSÃO .
NESTA DATA, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito
da Terceira Vara Cível, Dr. HUMBERTO ROCHA.

Conforme dispõe o art. 51 da Lei nº 11.101/05, a petição inicial do pedido de
recuperação judicial deve ser instruída com demonstrações contábeis do balanço patrimonial, de
demonstração de resultados acumulados e desde o último exercício social, bem como de relatório
gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Exige-se, ainda, um relatório completo da situação
da empresa do ponto de vista econômico e comercial.
Tais documentos são essenciais (art. 320, CPC) para que o juízo tenha condições
preliminares de conhecer as reais condições da empresa devedora, especialmente no que concerne
à sua viabilidade financeira, econômica e comercial.
É que o objetivo da lei é garantir a continuidade da atividade empresarial em razão
dos benefícios sociais dela decorrentes, como geração e circulação de riquezas, recolhimento de
tributos e, principalmente, geração de empregos e rendas.
Porém, não é fastidioso deixar assentado que o simples deferimento do
processamento da recuperação judicial, por si só, gera como consequência automática, a suspensão
de todas as ações ou execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias (stay period), dentre
outras consequências legais importantes expostas no art. 52 da Lei 11.101/2005 - LRF.
Diante da relevância de tal decisão - de deferimento do processamento da
recuperação judicial -, o legislador a condicionou à exatidão dos documentos referidos no art. 51
da referida Lei.
Busca a legislação de regência evitar, portanto, o deferimento do processamento de
empresa inviáveis, inexistentes, desativadas ou que não reúnam condições de alcançar os
benefícios sociais almejados pela lei.
Contudo, a análise ainda que preliminar da referida documentação pressupõe
conhecimento técnico, a fim de que se possa saber o real significado dos dados informados pela
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devedora, bem como a correspondência de tais dados com a realidade fática.
Assim, faz-se imprescindível a constatação da situação da empresa in loco, de
modo a se saber suas reais condições de funcionamento.
Repito, tudo isso é fundamental para que o instrumento legal da recuperação da
empresa seja utilizado de maneira correta, cumprindo sua função social, sem a imposição
desarrazoada de ônus e prejuízos à comunidade de credores.
Conforme ideia mundialmente aceita, um sistema rígido de controle de
recuperação de empresas e direitos dos credores é elemento fundamental para o bom
funcionamento da economia e para a redução dos riscos e dos cursos da instabilidade financeira no
mercado.
Nesse sentido, não obstante a Lei nº 11.101/05 não tenha previsto expressamente
uma verificação 'initio litis' de análise da documentação apresentada pela empresa requerente da
recuperação judicial, o fato é que tal constatação deve ser inferida como consequência lógica do
requisito legal estabelecido como condição para o deferimento do seu processamento, qual seja, a
regularidade da documentação apresentada pela devedora.
Ademais, tal interpretação atende aos fins econômicos, sociais e jurídicos do
instituto da recuperação judicial.
E não é só. A experiência tem demonstrado que o inadvertido deferimento do
processamento da recuperação judicial, apenas com base na análise formal dos documentos
apresentados pela devedora, tem servido como instrumento de agravamento da situação dos
credores, sem qualquer benefício para a atividade empresarial diante da impossibilidade real de
atingimento dos fins sociais esperados pela lei epigrafada.
Não se busca, evidentemente, uma análise exauriente e aprofundada da empresa,
mas tão somente uma verificação sumária da correspondência mínima existente entre os dados
apresentados pela devedora e a sua realidade fática. Deferido o processamento, caberá aos credores
decidir sobre a conveniência do plano de recuperação a ser apresentado pela devedora. Nesse
primeiro momento, repita-se, busca-se apenas e tão somente conferir a regularidade material da
documentação apresentada pela devedora.
Não dispondo a Vara de equipe técnica multidisciplinar para análise da adequação
da documentação juntada pela empresa devedora, se faz necessária a nomeação de expert para
realização de avaliação prévia e urgente, a fim de fornecer elementos suficientes para que o juízo
decida sobre o deferimento do processamento do pedido, com todas as importantes consequência
decorrentes de tal decisão.
Diante do exposto, antes de decidir sobre o deferimento do processamento do
pedido de recuperação judicial, determino a realização de constatação da real situação de
funcionamento da empresa, bem como análise da documentação apresentada pela requerente, de
modo a se constatar sua correspondência com os seus livros fiscais e comerciais.
Para tal mister nomeio - trabalho técnico preliminar - o Dr. Márcio Malaguti
(marcio.malaguti@exmpartners.Com.Br), cujos honorários serão arbitrados oportunamente. Intimese o "expert" via telefone (16-99181-7468), diante da urgência, certificando nos autos.
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O laudo de constatação deverá ser apresentado em juízo no prazo de 05 dias;
portanto, intime-se-o, com urgência.

Sendo viável a recuperação, assim acenada pelo Sr. Expert, com fulcro no
artigo 320 do Código de Processo Civil, determino à autora, emenda à inicial, para no prazo
de 15 dias, apresentar:
I declarações e certidões que comprovem:
a) não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença
transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
b) não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação
judicial;
c) não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação
judicial com base no plano especial;
d) não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio
controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
II a deliberação dos sócios acerca do pedido de recuperação judicial,
mediante formalização de ata;
III - a relação integral dos empregados, em que constem 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, conforme
dispõe o artigo 51, inciso IV da Lei n. 11.101/05;
IV - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este
figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos
valores demandados, conforme dispõe artigo 51, inciso IX da Lei n. 11.101/05.
V - relação nominal completa dos credores, com endereçamento, inclusive
aqueles por obrigação de fazer e aqueles cujo crédito não está sujeito à recuperação judicial,
conforme dispõe artigo 51, inciso III da Lei n. 11.101/05;
VI - minuta do edital a que se refere o art. 52, §1º, incisos I, II e III da Lei
11.101/05, contendo a relação de credores junto de síntese do pedido, inclusive em meio
eletrônico, sendo que o teor da decisão que defere o processamento será inserido,
posteriormente, pela serventia, sendo que deverá, ainda, a requerente fazer constar na
minuta o valor de seu passivo fiscal;
VII - Deverá a devedora apresentar, ainda, novo valor à causa, ao passo que
deverá refletir o benefício econômico pretendido com o ajuizamento da presente demanda,
no caso, o valor dos débitos apresentados na relação de credores que deverá acompanhar a
emenda. Isso porque, ainda que não se possa medir nesse momento qual será o benefício
econômico final no processo de recuperação, é fato que o benefício econômico imediato
auferido pela recuperanda consiste, sem dúvida, na proteção patrimonial ("stay period") na
exata extensão dos débitos por ela mesma declarados como incluídos na recuperação
judicial;
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VIII - No mesmo prazo, e diante do item anterior, recolha as custas iniciais.
IIX - Em igual prazo, deverá a empresa autora apresentar certidões
imobiliárias atualizadas (certidão vintenária), da empresa e dos sócios participantes do
quadro societário nos últimos 10 anos.
Esclareço, ainda, que o presente pedido não gera qualquer efeito, senão
depois de deferido seu processamento, o que será analisado após a apresentação dos
documentos substanciais (indispensáveis) à tutela jurídica desejada: recuperação judicial.
Intime-se.
Franca, 13 de maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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