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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO — RJ
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CARRETEIRO ALIMENTOS LTDA. , pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.892.93410001-00, com contrato social e respectivas
alterações registradas perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, sob NIRE n°.
3320617437-1, com sede na Avenida Brasil, no. 51.000 — Campo Grande, Rio de Janeiro — RJ,
CEP: 23.065-480, por seus advogados que esta subscrevem (instrumento de procuração e
substabelecimento, custas de mandato e custas judiciais - docs. 1, 2 e 3 anexos), com
escritório na Rua Bento de Andrade, n° 608, Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP 04503-001, telefone (11) 3888-9819, onde receberão as intimações deste
D. Juízo, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., com fulcro no artigo 47 e seguintes da
Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas),
requerer o deferimento do processamento de sua RECUPERACÃO JUDICIAL, com base
nas razões de fato e de direito a seguir expostas, demonstrando os motivos que resultaram na
necessidade da mesma se socorrer da medida ora pleiteada
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1 - DO HISTÓRICO DA EMPRESA REQUERENTE

A Requerente foi fundada em 07 de outubro de 1998, no Município
do Rio de Janeiro/RJ sob a denominação "Carreteiro Alimentos Ltda., que permanece a
indústria brasileira, de capital privado genuinamente nacional,
mesma até os dias atuais.
sob a forma de sociedade empresária limitada, com tradição mais de 13 (treze) anos,
especializada no processamento, beneficiamento e distribuição de produtos alimentícios,
proporcionando aos atacadistas, distribuidores e consumidores nacionais e internacionais,
excelentes produtos com alta qualidade e preços competitivos.

c

•

A empresa tem como sócios e administradores o Sr. Jair
Camargos Zille e a Sra. Dilza Silva de Mattos, devidamente qualificados no Contrato
Social Consolidado (9°.Alteração Contratual - Doc.71), sendo que a Certidão Simplificada
encontra-se anexa, demonstrando sua regularidade (Doc. 69).
As atividades da Requerente atualmente são: Industrial: Beneficiamento
e acondicionamento de cereais em grãos e outros géneros alimentícios, para consumo humano,
torrefação e moagem de café. Comércio atacadista de diversos produtos alimentícios,
conforme listado abaixo:

1 ARROZ BRANCO (1 Kg ou 5 KG)
2 ARROZ PARBOILIZADO ( 1 Kg ou 5 Kg)

•

3.

AZEITE DE OLIVA - PORTUGUÊS

4.

CAFÉ TORRADO E MODO EMBALADO A VÁCUO E ALMOFADA

5. FEIJÃO PRETO
6.

FEIJÃO PRETO BANDINHA

7.

FEIJÃO BRANCO

8.

FEIJÃO CARIOCA

9.

FEIJÃO FRADINHO

10. FEIJÃO MANTEIGA
11. FEIJÃO MULATINHO
12. FEIJÃO RAJADO
13. FEIJÃO VERMELHO
14, FARINHA DE MANDIOCA BRANCA E TORRADA
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15. GRÃO DEBICO
16, LENTILHA
17, SOJA EM GRÃO
18. TRIGO PARA KIBE
19. AZEITONAS VERDES
20. CANJICA BRANCA
21. CANJICA VERMELHA
22. ERVILHA
23, MILHO DE PIPOCA EM GRÃO
24 MILHO DE PIPOCA PARA MICRONDAS COM SABORES
25 TAPIOCA

Há pesquisas publicadas em uma revista de renome do setor, qual seja
"Supermercado Moderno", que utiliza uma pesquisa da NIELSEN com todas as marcas do Rio
de Janeiro, onde classifica os produtos mais vendidos no Rio e no Grande Rio. Em anexo,
seguem tais revistas dos anos de 2008 a 2011, demonstrando a qualificação da Requerente no
rol dos produtos mais vendidos (Doc. 36139).
A empresa tem sua matriz localizada no bairro de Campo Grande Município do Rio de Janeiro — Estado do Rio de Janeiro, a qual ocupa uma área própria de
64.863,00 m2, sendo 10.837,58 m2 de área construída, o que possibilita atualmente a
produção de 950 toneladas por dia, que devido aos problemas enfrentados, a produção diária
tem se limitado a 200 toneladas por dia.
Não obstante constar do contrato social 2 (duas) filiais, uma no
Município de Sapucaia/RJ e outra no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, há que
se esclarecer que esta última (Jaboatão dos Guararapes - PE) não chegou a ser
efetivamente constituída e nunca se tornou operacional, remanescendo apenas
formalmente no contrato social, caminhando, por conseguinte, para a regular alteração
contratual.
Nesse sentido, cabe observar que não chegou a ser formalizada a filial
de Jaboatão de Guararapes/PE, não havendo nem mesmo CNPJ ou cadastro perante outros
órgãos, sendo que a mesma nunca chegou a ser ativada. Outrossim, quanto à filial de
Sapucaia/RJ, em razão dos fatos retratados adiante, a empresa não mais detém a posse do
imóvel do endereço em que seria instalada aludida filial, e, via de conseqüência, já existe um
processo de baixa de Inscrição Estadual, sendo que futuramente será conduzido o pedido de
baixa do respectivo CNPJ.
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Prosseguindo com o histórico da empresa, cabe observar os altos

investimentos realizados pela Requerente nos últimos anos:
No ano de 2008 a Requerente adquiriu uma câmara frigorífica
refrigerada com capacidade de armazenagem de 520 toneladas e outra resfriada com
capacidade de 128 toneladas para os produtos perecíveis que na época a empresa
comercializava, como: bacalhau, alho, uvas passa, ameixas, queijo ralado e coco ralado.
Também no ano de 2008, iniciou-se a construção da filial Sapucaia, no
Estado do Rio de Janeiro. A construção ocupava uma área total aproximada de 16.000 m2,
sendo 6.000 m2 de área construída - um investimento na faixa de R$ 4 milhões de reais.
Contudo, tal filial não chegou a funcionar em virtude de uma ação de desapropriação,
tendo como base o não cumprimento de um contrato firmado entre a Carreteiro Alimentos e a
Prefeitura Municipal de Sapucaia. Mencionado contrato (cópia anexa — Doc. 32), previa que a
Carreteiro Alimentos geraria 80 empregos diretos na região, em um dado lapso de tempo.
• Entretanto, em virtude de outros investimentos realizados pela Requerente durante esse
período, tornou-se inviável o cumprimento do prazo que o citado contrato estipulava para a
contratação de mão-de-obra local. Em seguida a Prefeitura emitiu um decreto expropriatório e
em 02 de março de 2011 a Requerente perdeu a posse do imóvel, conforme documentos
anexos (Docs. 33/35) Logo, todo o investimento em questão foi em vão e causou grandes
prejuízos à empresa.
Ainda no ano de 2008 a Carreteiro Alimentos iniciou trabalho com um
produto altamente perecível: ALHO REFRIGERADO. O citado produto era originário da
República da China. Com relação a esse produto o Brasil adota uma medida de proteção,
denominada "ANTIDUMPING", a fim de proteger a produção nacional. A Carreteiro Alimentos
iniciou o trabalho através de uma liminar concedida por uma Vara Federal do Município de
Angra dos Reis. Essa liminar dava á empresa o direito de comercializar o produto sem o
pagamento da taxa antidumping, visto o Juiz ter acolhido a alegação de que a Carreteiro
Alimentos não comercializava apenas o produto ALHO, mas também outros itens da cesta
básica. No final do ano de 2010 após apresentação de contra-razões pela União Federal, o
relator entendeu que se tratava de matéria administrativa, dando-se por incompetente. O
processo foi redistribuído para Vara Especializada em matéria administrativa que cassou a
decisão de 1 1 instância. A Carreteiro Alimentos continuou trabalhando com o produto por mais
1 ano, tendo acumulado um prejuízo de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Isto porque o
produto tem preço muito instável no mercado, podendo subir rapidamente, bem como cair
subitamente.
No ano de 2010 a Carreteiro Alimentos investiu cerca de R$
3.000 000,00 (três milhões de reais) com a troca e modernização de todos os seus
equipamentos industriais (empacotadora de alto desempenho, detectores de metais com alto
poder de sensibilidade, silos de maior capacidade de armazenamento, instalação de racks com
capacidade de 800 pallets de produtos) Essa troca e investimento foram financiados através de
FINAME.
Na última década, a empresa vem ampliando o seu mercado e
buscando novos nichos, sendo que a quantidade/variedade de seus produtos e a força de sua
marca foram fatores que contribuíram para a consolidação da empresa no mercado.
Atualmente a Requerente possui, um efetivo de 149 (cento e
quarenta e nove) funcionários (Relação Completa dos Empregados — Ativos, Afastados
e de Férias com os respectivos Cargos e Salários — Doc. 65165), bem como aproximados
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50 (cinqüenta) prestadores de serviços ou colaboradores indiretos, que conseguem seu
sustento trabalhando em empresas e fornecedores de serviços à primeira, preocupandose a Requerente, seus sócios e administradores com o aspecto social e manutenção do
trabalho dos mesmos, visando o bem-estar comum, não só das comunidades próximas de
seu estabelecimento.
Nesse sentido, cabe destacar que tamanha é a preocupação do sócio
Jair Camargos Zille (60 anos) com o aspecto social em geral, que o mesmo é mantenedor de
diversas instituições filantrópicas brasileiras (Doc. 31) tendo, outrossim, recebido algumas
premiaçôes ao longo de sua trajetória como empresário, quais sejam: Comendador pela Ordem
dos Parlamentares do Brasil em 09 de Abril de 2005 e nos anos subseqüentes; Comendador
pela sociedade Latino americana de Heráldica y Numismática, agraciado com o " Gran Collar
de Oro Simon Bolívar" em 11 de Maio de 2008; Recebeu em 29 de Junho de 2008, pela
sociedade Brasileira de Heráldica e Medalhistica reconhecida pela Prefeitura do Município de
Mauá a Medalha " Grã- Cruz do Mérito", Recebeu em 07 de Julho de 2008, o prêmio de
• Chanceler Grã- Cruz da Soberana Ordem Dom Pedro I, por conta dos serviços prestados à
causa da Fraternidade Humana, na defesa da paz, cultura, ciência e preservação da honra e
dignidade da família Universal, Comendador pela Sociedade Latino americana de Arte, Cultura
e História em 25 de Maio de 2007; Conselheiro do Estado do Rio de Janeiro pela Academia
Brasileira de Arte, Cultura e História em 15 de novembro de 2006. (Doc 30 A / 30 E), além das
premiaçôes da própria Requerente. (Doc 30, p 06)
Acrescente-se que tal sócio é pessoa idônea, muito bem quista por
todos, possuindo excelente relacionamento no mercado de atuação. No ano de 2007, o mesmo
adquiriu as quotas de seu irmão na sociedade e seguiu como Diretor - Presidente à frente da
empresa com o objetivo de profissionalizar e expandir os negócios no segmento
No ano de 2009 esteve em Ryad, na Arábia Saudita, oportunidade em
que conheceu o Dr. Engenheiro Waleed Abdulkarim El Khereiji , Director General da Grain
Silos &Flour Mills Organization sobre a participação das empresas brasileiras no mercado
Árabe. Palestrou no Centro de Convenções do Hotel AI-Faisali para um grupo de 80
empresários interessados em adquirir commodities brasileiras.
No ano de 2010, foi homenageado pelo Governo de Benin, pelos
serviços prestados àquele país, tendo sido palestrante de honra naquela oportunidade em seu
parlamento.
Em resumo, desde sua constituição, a Requerente e seus sócios
procuraram sempre desenvolver e diversificar sua atuação no mercado, atingindo, assim,
papel de destaque e respeito no setor, preservando posição econômica significativa.
Mercê de sua plena dedicação no que faz, a Requerente, como
visto, é reconhecida como grande empresa no segmento de suas atividades, sendo
respeitada por seus parceiros, fornecedores e empregados e, inclusive, por instituições
financeiras, tendo imagem de idoneidade industrial, comercial e financeira
Esse desenvolvimento da Requerente foi realizado ao longo de
mais 13 (treze) anos, sob concretos fundamentos de gestão e capacitação, e sem
endividamento significativo até pouco tempo atrás.
O sucesso de suas operações industriais e comerciais depende,
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exclusivamente, do êxito do mercado e de uma economia aquecida e sem sobressaltos,
bem como da capacidade de compra do público consumidor de seus produtos.
Porém, face à crise financeira de 2008, nos anos seguintes houve grande
perda à Requerente, que, em conjunto com os fatores mencionados acima, alteraram
drasticamente a sua situação, como será demonstrado mais detalhadamente adiante.

II - DA CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA REQUERENTE

Retratado o histórico da empresa e sua atuação, passa-se a
• abordar outros aspectos que levaram a Requerente à atual e grave situação econômicofinanceira, uma vez que a atividade econômica da empresa baseia-se na importação de
90% (noventa por cento) dos produtos por ela comercializados, de países que foram
amplamente atingidos pela crise mundial. Senão vejamos:
Como referido anteriormente, a Requerente foi constituída em
1998, atuando fortemente no mercado com evolução e constante desenvolvimento, tendo
conseguido superar todas as crises desde então.
Não obstante, crucial observar que, a partir da crise mundial de
2008/2009, a posição econômico-financeira da Requerente, já complicada face aos fatos
retratados em tópico anterior, agravou-se sobremaneira
Até então, a Requerente, que havia atravessado incólume as crises
pontuais do mercado brasileiro, sentiu os efeitos mais drásticos da notória crise mundial.
Nesse aspecto, cabe transcrever alguns trechos de artigo que comenta
a "crise dos grãos", veiculado na imprensa no início de 2009 (artigo Mauro Kahn & Pedro
Nobrega — Clçube do Petróleo).
`Dentre as diversas faces da crise mundial, destaca-se em especial a
crise dos grãos, responsável pelo maior impacto no ano de 2008. Para os especialistas, a
princípio parecia tratar-se apenas de uma questão ambiental: colheitas medíocres nos Estados
Unidos e na Europa, além de uma prolongada seca na Austrália, levaram os preços a subir em
escala global. No entanto, já se admite que a situação foi, em verdade, muito mais grave,
impulsionada por acontecimentos que vieram de todos os lados (e de anos passados) para
agravar a escassez de grãos e a escalada de seus valores.
Um desses acontecimetnos, pouco comentado no decorrer do ano,
envolve grandes exportadores como Argentina e Ucrània. Estes países, dentre outros, viveram
no final de 2007 e no primeiro semestre de 2008 uma situação delicada em relação à inflação,
impulsionada pela vertiginosa alta nas cotações do barril de petróleo. Uma das maneiras que
encontraram para controlar esta inflação foi através da limitação na quantidade de grãos
exportados, causando um forte impacto no suprimento global.
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A isso podemos somar outros problemas que antes eram apenas
pontuais, como a alta demanda de soja na China e o desvio de 50 a 75% do milho gerado nos
EUA para a produção de etanol. Sem contar com a recente crise financeira, é claro: a fuga de
investidores de Wall Street teve na indústria dos grãos em outras bolsas de mercadorias um de
seus principais refúgios. Tratado como ouro pelos investidores, o alimento caminha de maneira
veloz para ser comercializado como tal. ( ... )

11

É difícil afirmar com precisão os efeitos que a recente crise dos grãos
terá nos próximos anos, especialmente diante do novo contexto econômico. É verdade, por
exemplo, que nos últimos meses de 2008 uma queda nos preços pôde ser sentida,
acompanhando a queda das bolsas e da cotação do petróleo. Por outro lado, mesmo com a
crise financeira, os especialistas apontam como "fora de cogitação" o retorno dos preços aos
valores estipulados em 2006. O estrago, infelizmente, já está feito, e agora tornou-se um
desafio reverter a situação. ( ... )."
Como menciona outro artigo, veiculado pel Agência Brasil em
21/1012010 — Rio de Janeiro: "A produção nacional de grãos encerrou o ano de 2009 com
133,8 milhões de toneladas, o que representou uma queda de 11,6 milhões de toneladas em
relação ao ano anterior (-8,6%)."
Ainda, como foi noticiado ao longo de 2011, a produção nacional de
grãos para a safra de 201012011 teve quedas e perdas, inclusive para o feijão e o arroz alimentos comercializados pela Requerente.
E, em dezembro de 2011, a Agência Brasil — Brasília noticiou que "A
produção nacional de grãos para a safra 201112012 deve chegar a 159,079 milhões de
toneladas, com uma redução de 2,4% em relação à anterior (162,958 milhões de toneladas
colhidas). A previsão está no terceiro levantamento feito pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab)."

n
u

Outrossim, cabe citar o artigo de Esther Vivas (membro do Centro de
Estudos sobre Movimentos Sociais da Universiade Pompeu Fabra — Barcelona), comentando

que:
"Em 2007-2008 o mundo sofreu uma profunda crise alimentar. Os
preços dos alimentos básicos, tais como trigo, soja e arroz, subiram em 130%, 87% e 74%
respectivamente. Naquela época, assim como agora, diversas causas convergiram, mas as
mais importantes foram a produção de agrocombustíveis e o crescimento dos investimentos
especulativos nos mercados futuros de alimentos. Este aumento no preço dos alimentos
estabilizou-se em 2009, em parte provavelmente devido à crise econômica e a redução na
especulação financeira.
Na metade de 2010, com os mercados financeiros mais calmos e altas
somas de recursos públicos injetados nos bancos privados, a especulação dos alimentos
atacou novamente e os preços dos alimentos começaram a subir. Para "salvar os bancos",
após a crise financeira de 2008-2009, estima-se que os governos dos países mais ricos
aplicaram um total de 20 trilhões de dólares para estabilizar o sistema bancário e baixas as
taxas de juros.
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Com o afluxo de dinheiro, os especuladores perceberam incentivos
para adquirir novos empréstimos e comprar mercadorias que previsivelmente iriam aumentar
de valor rapidamente. Os mesmos bancos, fundos de alto riscos, etc. que causaram a crise
hipotecária são atualmente responsáveis pela especulação das matérias primas e o aumento
nos preços dos alimentos, aproveitando-se dos mercados globais não regulados de
commodity. A crise alimentar está intimamente ligada à crise econômica e á lógica do sistema
que promove, por exemplo, planos para socorrer a Grécia e a Irlanda sacrificando sua
soberania com instituições internacionais, assim como sacrifica a soberania alimentar dos
povos pelos interesses do mercado.

Mas além das causas como a especulação dos alimentos e o aumento
do preço do petróleo, que tem um impacto no crescimento dos investimentos em
agrocombustíveis, liderando a competição entre a produção de grãos para o consumo e para o
transporte, o sistema alimentar e agrícola é profundamente vulnerável e está nas mãos do
mercado. A crescente liberalização do setor nas últimas décadas, a privatização dos recursos
naturais (água, terra, sementes), a imposição de modelo internacional de mercado servindo
aos interesses privados, etc.,nos levou à crise atual "
Cabe argumentar ainda que, além da crise, o setor industrial brasileiro
vem passando, nas últimas décadas, por um período bastante preocupante, sendo que durante
a crise de 200812009 houve demissões em massa nas indústrias nacionais.
Os fatos acima foram retratados pela mídia em geral, conforme se
observa nos documentos anexos (Docs 40/52).
Importante lembrar que a Requerente, pouco antes da eclosão da crise
mundial, fez fortes investimentos em imóvel em Sapucaia, onde seria uma nova unidade
(filial), os quais foram em vão, posto que a empresa perdeu a posse do imóvel - o que está
• sendo discutido mediante processo de desapropriação, como visto. Além disso,
posteriormente, fez outros diversos investimentos em modernização de equipamentos,
necessária para o seu segmento, e que, por outro lado, a levaram a um maior
endividamento.
Dessa forma, mediante todos os fatores retratados, convalescente de
grave crise em suas operações, a Requerente se viu às voltas com essas sérias
dificuldades. Pois, como relatado, o mercado, como um todo, estava enfrentando os mesmos
percalços e todas as empresas do setor, independente de suas escalas de indústria e
comércio, viviam seus dias difíceis de grande aperto financeiro.
A Requerente, que tà vinha operando sem capital de giro próprio,
operou com prejuízo insuportável face as suas despesas correntes, associadas aos
compromissos e passivos acumulados na crise mundial.
O primeiro reflexo dessa circunstância foi o crescimento do
endividamento, criando, por conseguinte, estado insustentável, haja vista a falta de recursos
para pagá-lo.
8
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A situação atingiu tal grau de insustentabilidade que está exigindo da
Requerente incríveis esforços para sobreviver, estando em fase de elaboração de plano de
recuperação, o qual apresentará no prazo da Lei 11.101/2005.

III - DA GRAVE CRISE ECONOMICO-FINANCEIRA MUNDIAL E DOS ELEVADOS
"SPREADS" E ENCARGOS BANCÁRIOS

•

Não obstante todo o descrito até aqui, cabe frisar que, nos últimos
anos, como qualquer outra empresa no Brasil -, a Requerente passou a tomar crédito perante
as instituições financeiras para, inclusive, investir na sua estrutura, fazendo-o com o fito de
poder atender à demanda e o maior rigor do mercado
É fato, por outro lado, que a Requerente enfrentou, também,
problemas operacionais e de estrutura administrativa e comercial, além das dificuldades em
obter preços mais justos para comercializar os produtos, haja vista que trabalha com grandes
redes de supermercados, atacadistas e distribuidores, sendo que sua margem de lucro é
pequena.
Ainda, é importante destacar alguns fatos relevantes e que implicam
na caracterização da evidenciada boa-fé da Requerente:
a) A Requerente nunca agiu de má-fé e sempre esteve em endereço
fixo, com a presença de seus dirigentes, que nem nos momentos de crise deixaram de estar à
frente da empresa, trabalhando diariamente e se expondo inclusive perante seus credores e
clientes,

•

b) A Requerente tinha crédito perante as instituições financeiras, que
lhe forneceram recursos durante longo tempo, inclusive para capital de giro,
c) A Requerente, no contexto do orçamento de 200712008, estaria apta
a cumprir os compromissos assumidos, contando, para isso, com faturamento e carteira de
pedidos e que, até pouco tempo, era factível e justificava os compromissos assumidos.
Porém, a crise mundial que se instalou terminou por desestabilizar ainda mais o mercado e a
empresa restou com EBTDA negativo,
d) Os juros praticados pelo mercado financeiro no ano de 2008
atingiram pico inimaginável, sendo o spread bancário brasileiro considerado o maior do mundo,
qual seja, 25% maior do que a média mundial, superior — por exemplo —, ao cobrado pela máfia
napolitana no seu constante processo de agiotagem (Docs. 38144 anexos);
e) O sistema bancário brasileiro vem cortando as linhas de crédito para
o setor produtivo, querendo, simplesmente, liquidar as operações correntes e se apoderar, em
definitivo, do fruto de títulos caucionados ou descontados, não renovando as linhas nos moldes
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anteriormente concedidos, implicando no enriquecimento indevido do setor financeiro, em
detrimento do setor produtivo nacional.
Ocorre, porém, que o mundo foi — inexoravelmente —, atingido por
grave e inesperada crise econômica - que se instalou inicialmente nos Estados Unidos da
América a partir de agosto de 2008 e se espraiou pelo mundo todo a partir de setembro de
2008, com efeitos imprevisíveis e ainda não totalmente exauridos, visto que suas
conseqüências perduram, para grande parte do mercado, até os atuais dias - como no caso da
Requerente -, sendo que, posteriormente, nova grave crise atingiu a Grécia, afetando as
bolsas de valores de todo o mundo, muito além da Europa, que vêm crescendo a cada dia
numa crise ainda maior, inclusive em países antes com grande relevo na economia.
No primeiro momento, a crise se afigurou exclusivamente financeira,
provocada pela irresponsabilidade e pela ganância do sistema financeiro mundial, porém veio
adquirindo contornos de crise econômica como um todo.
A redução do crédito foi imediata, bem como o aumento do custo do
mesmo — do escasso crédito remanescente — o que atingiu, por conseqüência, a economia do
ponto de vista do desempenho, de total oscilação e instabilidade, ocorrendo forte e abrupta
desaceleração nas maiores economias do mundo, estando algumas em completo estado de
recessão.
O Brasil veio sendo gradativamente atingido pela crise e os segmentos
mais atingidos foram o industrial, o comercial, o da construção, e diversos outros, que ainda
estão sofrendo os seus efeitos.
A maior valorização do real em relação ao dólar ampliou a diferença de
preço entre os produtos oferecidos por fabricantes nacionais e os importados

•

No final, como é de se esperar, países em desenvolvimento — e que se
encontravam em franco crescimento, como o Brasil —, foram e ainda estão sendo castigados
pela crise.
Diante de tais fatos e com a restrição de crédito imposta pelas
instituições financeiras — que não aceitam renovar linhas de crédito, muito menos parcelar os
débitos atualmente existentes em prazos e condições aceitáveis —, e ainda, com a enorme
crise que atingiu frontalmente a indústria nacional, ocorreram perdas financeiras significativas
para a Requerente, numa desordem que aumenta e multiplica os efeitos do colapso havido no
mercado e penaliza as empresas.
Vale lembrar que a partir de 2008, outros fatores já vinham ocorrendo
e também contribuíram para a atual situação econômico-financeira enfrentada pela
Requerente, quais sejam:
a) um crescimento de mercado a custo de margens reduzidas, com
prazos médios de vendas dilatados, e, em contrapartida, o prazo médio de compras de
matérias-primas/produtos não alinhados aos prazos médios de vendas, o que gerou um
descompasso no fluxo de caixa,
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b) a elevação de juros e encargos financeiros que atingem diretamente
a Requerente, deixando-a fragilizada devido o alto custo na sua operação, além de todos os
custos operacionais envolvidos — energia, telefone, salários, encargos da folha, transporte,
afora a elevada carga tributária brasileira;
c) como é do conhecimento de todos, a sistemática adotada pelo
Governo Brasileiro para conter a inflação, a elevação da taxa SELIC numa receita perversa
para manter a inflação sob controle, foi estratégia de todo equivocada que impede o
crescimento do Brasil e destrói inúmeras empresas nacionais;
d) altas taxas de juros e câmbio desvalorizado equivalem a engessar a
atividade produtiva do país. As taxas de juros elevadas desestimulam o consumo e tornam
penoso todo e qualquer investimento, e a moeda nacional supervalorizada favorece a
importação, ampliando, por consegúéncia, a desindustrialização do pais, que resvalam
diretamente na atividade da Requerente,
e) as dificuldades aumentaram em muito em razão dos acontecimentos
em nosso pais, da instabilidade do mercado financeiro internacional, bem como face à
globalização e à política econômica nacional, culminado pelo fato do Governo Federal
procrastinar um ajuste fiscalltributário suportável aos empresários em geral.
Portanto, a soma de todos os itens acima narrados comprometeu
totalmente o fluxo de caixa da empresa, cessando seu capital de giro próprio, gerando uma
necessidade de captação de recursos de curto prazo junto às instituições financeiras e
colaborando mais ainda para uma situação de inadimpléncia, ao ver-se impedida de cumprir
em dia tantos compromissos.
Face às circunstâncias citadas, a empresa se viu diante de uma
situação agravada, por estar descapitalizada, o que via de consequência a levou a um
endividamento crescente.

49

Afora isso, importante ressaltar que a Requerente procurou as
instituições financeiras e seus fornecedores para repactuar suas dívidas, mas não vem
encontrando guarida em suas pretensões, mesmo estando claro que a imprevisibil idade da
crise econômica mundial desequilibrou totalmente os contratos firmados antes dela.
As instituições financeiras acenam — sempre -, com corte das linhas
atuais e parcelamentos de curto prazo e a custos proibitivos, evidenciando — cada vez mais, o
privilégio com o que são tratadas essas instituições em detrimento da indústria brasileira.
Por vezes encontra uma ou outra instituição financeira interessada em
repactuar suas dividas, porém em prazos e condições que lhe impedem o pagamento, bem
como não querendo lhe liberar os recebíveis caucionados, o que lhe impossibilita, no curto
prazo, a sequência de suas atividades operacionais, o que se afigura como inaceitável.
Outro ponto negativo de destaque é que, nesse momento, é difícil
precisar qual será o efetivo faturamento da Requerente nos próximos meses, posto que o
mercado, os fornecedores e os clientes ainda não sinalizam suas verdadeiras tendências, face
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às novas crises mundiais que se apresentam, bem como não se sabe, ao certo, quando o setor
poderá repor as margens de lucratividade perdidas nos últimos anos.
Nessa mesma linha e pelas razões acima - visando uma recuperação
da sua condição financeira -, a Requerente vem buscando equalizar suas deficiências
operacionais, administrativas e comerciais, promovendo uma reestruturação geral, lastreada
em um planejamento estratégico de médio a longo prazo, equacionando sua realidade atual e
apertada ao fluxo de caixa corrente, trabalho este que está em andamento através dos
respectivos profissionais, capacitados para tanto.
Todavia, apesar de todas as dificuldades referidas, a Requerente
entende que essa situação é transitória e tem a convicção que terá condições de transpassáIas, a fim de arcar com os seus compromissos.
'

Como demonstrado, a Requerente se consubstancia como empresa de
importância em seu segmento, com grande atuação no mercado, além de usufruir de respeito
junto a seus clientes e fornecedores, tentando, na medida do possível, arcar com suas
responsabilidades e compromissos.
Além dos fatos acima, que retratam a situação enfrentada pela
Requerente, há ainda que se ressaltar o aspecto social, qual seja, de que a mesma atualmente
emprega 149 (cento e quarenta e nove) trabalhadores diretamente (Doc. 65167), afora os
aproximados 50 (cinqüenta) outros colaboradores indiretos que tem seu sustento
trabalhando em empresas que lhe fornecem/prestam serviços, denotando seu empenho e
esforço para não desamparar seu conjunto de parceiros, tudo visando o bem social de seus
empregados e daqueles que com a empresa contribuem — direta ou indiretamente - para o
desenvolvimento do nosso país.
Dessa forma, há de se levar em conta a importância da requerente no
contexto social das comunidades de Campo Grande e Rio de Janeiro.

9

4

Desse modo, a finalidade da Requerente é de transpassar a atual crise
econômico-financeira, visando a manutenção da sua capacidade, do emprego dos funcionários
e colaboradores, bem como visando preservar a empresa, os interesses de seus credores e a
geração de tributos e riquezas, mantendo-se em atividade, exercendo, assim, sua função
social e estimulando a atividade econômica, tudo na forma disposta no artigo 47 da Nova Lei
de Falências e Recuperação de Empresas.
Destaca-se, por oportuno, que o legislador falimentar pretendeu dar
ampla vigência às diretrizes impostas pelos princípios constitucionais da função social da
propriedade e do incentivo à atividade econômica (Constituição Federal, artigos 170, II e 174).
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DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 11.101105
A Requerente preenche todos os requisitos do artigo 48, incisos 1 a
IV, da Lei 11.101105 para requerer sua Recuperação Judicial, vez que: é empresa fundada há
muito mais de 2 (dois) anos (qual seja, há mais de 13 anos), jamais faliu, jamais obteve a
concessão de recuperação judicial (Certidões anexas - Docs. 05, 07, 09, 11), e seus sócios
administradores nunca foram condenados por quaisquer dos crimes falimentares (Docs. 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26).
Ademais, ora se anexa as Certidões Negativas Criminais obtidas na
Comarca do Rio de Janeiro em nome da Devedora (Doc 04, 06, 08 e 10), de seus sócios
administradores (Doc. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25) bem como a Declaração de Desimpedimento
e de Inexistência de Condenação Criminal firmadas por esses últimos (Docs. 28129), para fins
do art. 48, inciso IV, da Lei 11.101, de 09/02/2005 e do artigo 1.011, parágrafo primeiro, da
Lei 10.406, de 1010112002.
Cumpre observar ainda que a Requerente é Sociedade Empresária,
tendo, por consectário, legitimidade ativa para o pleito de Recuperação.
Restam preenchidos, assim, os requisitos relativos à idoneidade e
regularidade da Requerente e seus sócios administradores, inclusive anexando-se os
Comprovantes de Inscrição no CNPJ da empresa (matriz e filial — Docs 68168-A) e de Situação
Cadastral no CPF em nome dos mesmos (Docs. 118 e 128), o que reforça a sua idoneidade e
seu caráter ilibado, que tudo tentam viabilizar para liquidar a dívida da empresa no prazo
possível, culminando, sem outra alternativa, com o presente pedido de processamento de
Recuperação Judicial
Dessa forma, é fato que a Requerente enquadra-se no atual intuito da
nova lei, bem como preenche os pressupostos contidos no seu artigo 48 e incisos, a fim de que
lhe seja concedido prazo e condições especiais para o pagamento de suas obrigações
vencidas e vincendas, conforme autoriza o artigo 50, inciso 1, da referida lei.

40
DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS
NO ART. 51, INCISOS 1 A IX DA LEI 11.101105

A Requerente instrui a presente inicial com o cumprimento dos requisitos
e documentos necessários, previstos no art. 51, incisos 1 a IX da Lei 11.101105, quais sejam:
1 — a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise
econômico-financeira: na forma referida na presente inicial e conforme documentos anexos —
Docs 30152.
II - as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas
especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação
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societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração
de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social, d)
relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção — Docs. 53/61.
III - a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer e de
dar, com a indicação do CNPJ e endereço de cada um, a natureza, a classificação do crédito e
o valor atualizado, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a
indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Quanto aos documentos em
questão, a Requerente anexa a relação de Credores da Classe 1 - Credores Trabalhistas,
da Classe II - Credores com garantia real e da Classe III - Credores quirografários — Docs
61164.
IV - relação integral dos empregados, em que constem 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. A Requerente anexa tal relação
(Doc.65167), observando-se que não existe, até o presente momento, salários em atraso
ou outras parcelas em atraso
V - certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo
atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores — Docs 68/71.
VI - relação dos bens particulares dos sócios controladores e administradores do devedor —
Docs. 72173.
VII - os extratos atualizados das contas bancárias do devedor — Docs 741103.
VIII - certidões de cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor
e naquelas onde possui filial — Docs. 104106.
IX - 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 Doc. 107.

DO PEDIDO

Ante o exposto, e considerando que o presente pedido obedece ao
disposto na legislação de regência, bem como que os documentos ora apresentados estão de
acordo com o artigo 51, da Lei 11.101105, a Requerente serve-se da presente para requerer se
digne Vossa Excelência em deferir o processamento do seu pedido de Recuperação Judicial,
nos termos do artigo 52 do mesmo diploma, aguardando-se pelo prazo legal a apresentação do
plano de recuperação judicial.

Requer a juntada dos documentos anexos, na forma exigida no art.51,
incisos 1 a IX, da Lei 11.105105 (Docs. 30/107) bem como dos demais documentos da
Requerente e de seus administradores (Docs. 108 a 137).
14

1(eppler

Rua Bento de Andrade. 608
Jardim Paulisto
CEP 04503-001 SP/SP
(1 1( 3888.9819 Fax 3885.5628
advocacia ~ppler. adv. br

advogados e
associados

Requer o prazo suplementar de 5 (cinco) dias para juntada dos
documentos indicados nos incisos VIII, do art. 51, juntando, neste ato os demais
documentos necessários para o deferimento em caráter de urgência. Contudo, caso V.Exa.
assim não o entenda, coloca-se à disposição desse MM. Juízo para a juntada de qualquer
esclarecimento ou documentação r.nmplementar que se fizer necessária e que esteja no rol das
exigências da lei.
Por fim, que todas as intimações relativas ao presente pedido sejam
feitas em nome dos advogados Roberto Carlos Keppler, inscrito na OABISP sob n° 68.931,
e Simone Zaize de Oliveira, inscrita na OABISP sob no. 132.830, com escritório na Rua
Bento de Andrade, 608, Jardim Paulista, CEP 04503-001, São Paulo/SP.
Dá-se à causa para os fins de alçada o valor de R$ 56.675.472,94
(cinquenta e seis milhões seiscentos e setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e
noventa e quatro centavos).

Termos em que.
Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2012.

w
OAB/SP 132.830

253.020
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