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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA DO FORO DA COMARCA DE 
JANDIRA – SP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIDO URGENTE – LACRAÇÃO 

 

Processo nº 0003124-79.2014.8.26.0299 


 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

O Administrador Judicial nos autos deste processo de Recuperação Judicial 

da empresa D.F.M INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., vem respeitosamente e em caráter 

emergencial perante V. Exa. para informar e requerer o que segue: 

 

1. PEDIDO DE LACRAÇÃO DA EMPRESA: 

 

Na data de hoje profissionais da equipe da Administração Judicial realizaram 

uma diligência na sede da empresa e constataram a retirada de equipamentos de 

grande porta da fábrica, inclusive com o uso de “guindastes”, o que indica um flagrante 

“esvaziamento” dos ativos e equipamentos da empresa. 

 

Considerando que a DFM não pagou uma parcela do Plano de Recuperação 

Judicial é latente e iminente o evento processual da CONVOLAÇÃO da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL em FALÊNCIA, a princípio! 
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Somando a informação da retirada de equipamentos com o risco de 

decretação da falência, MISTER se faz preservar o seu ativo de qualquer desvio, vez 

que no caso de quebra este deverá ser direcionado para pagamento dos seus credores. 

 

Neste sentido a Administração Judicial requer que V.Exa. determine: 

 

- Que seja designado um Oficial de Justiça, em caráter de urgência, para 

imediatamente fazer parar qualquer ato de esvaziamento da empresa, 

acompanhando o subscritor da presente; 

- Que sendo constatado o ato relatado, seja a empresa lacrada judicialmente, com 

todos os bens, equipamentos, produtos e documentos dentro dela; 

- Que sejam inventariados os bens do ativo permanente, por meio de fotografias 

e relatórios, para que se proceda na sequência (e eventualmente) o Auto de 

Arrecadação; 

- Que seja autorizado o uso de força policial, se necessário; 

 

E Também: 

 

- Que seja determinado o imediato bloqueio de todas as contas bancárias, via 

BACENJUD, da Recuperanda (CNPJ 03.167.519/0001-57) e dos sócios Danilo Mori 

Junior (CPF: 048.219.638-68) e Maria Helena Ruas Mori (CPF: 042.319.188-80). 

 

Na sequência e em até 48 horas a Administração Judicial avaliará o cabimento do 

pedido de Convolação da Recuperação Judicial em Falência. 

 
 
Termos em que,  
Pede Deferimento. 
Jandira, 04 de junho de 2018. 
 

 
 
 

MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE 
Administrador Judicial 
CRA SP 135.527 
CRC 1SP 168.436/O-0 

 
 
 
 

AGUINALDO PEREIRA 
OAB/SP n° 374.578 
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