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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA 
CIVEL DO FORO DA COMARCA DE VARGEM GRANDE PAULISTA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESSO Nº. 1000602-93.2016.8.26.0654 
Recuperação Judicial 
 
 
 

PROQUITEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS E 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL S.A “ Em Recuperação Judicial”, já devidamente 
qualificada nos autos do processo em epígrafe, por intermédio do advogado subscritor, 
vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o quanto se segue:  

 
 
Em razão de circunstâncias extremas, que serão detalhadas mais adiante, 

a empresa Recuperanda sente-se no dever de requerer a designação de uma nova 
Assembleia-Geral de Credores, tendo por escopo a entrega de uma proposta para a 
modificação do Plano de Recuperação Judicial. 

 
 
O pedido tem a sua previsão assegurada na forma do art. 35, inciso I, 

alínea “a”, da Lei nº. 11.101/2005.  
 
 
Cumpre-nos recordar: 
 
 

Art. 35. A assembleia-geral de credores terá por atribuições 
deliberar sobre: 
I – na recuperação judicial: 
a)  aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação 
judicial apresentado pelo devedor; - G.N 

http://www.consult.adv.br/


 

 

 

  

 
Queremos acreditar que toda a comunidade de credores tem 

acompanhado o esforço desenvolvido, no âmbito da empresa Recuperanda, a fim de 
garantir o mais pleno cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Recuperação 
Judicial.  

 
 
A este respeito, uma vez mais não podemos deixar de agradecer pelo 

apoio dos credores, que garantiram a aprovação deste plano mediante maioria expressiva 
e absoluta, em todas as categorias.  

 
 
Como resultado de todo este esforço foi possível quitar, já em janeiro, a 

integralidade da primeira parcela devida aos credores quirografários.  
 
 
Mais do que isto, a empresa voltou a ganhar mercado e vem apresentando 

vários indicadores de crescimento, o que coloca uma perspectiva extremamente positiva 
em relação ao futuro.  

 
 
Todavia, alguns acontecimentos recentes, absolutamente fora do controle 

da empresa Recuperanda, infelizmente podem colocar em cheque todas estas conquistas. 
 
 
Nos parece que a circunstância mais grave advém do Item nº. 10.4.2, do 

Plano de Recuperação Judicial em curso.  
 
 
Para melhor contextualizar a problemática, pede-se a vênia para 

reproduzir, in verbis, a redação deste dispositivo: 
 
 
 

                    

                    
 
 
 



 

 

 

  

A grande questão para o momento, Excelência, é que a empresa 
Recuperanda negociou com os credores - e foi aceito por eles - que o faturamento 
mencionado nesta cláusula seria depositado nos autos apenas a título de garantia. Ou seja, 
caso, por qualquer circunstância, a Recuperanda não tivesse caixa para adimplir com o 
fluxo de pagamentos previsto no plano, o valor depositado por força da cláusula em 
referência seria revertido em favor dos credores.  

 
 
Queremos acreditar que grande parte dos credores, senão todos eles, 

podem confirmar que foi exatamente este o consenso alcançado pelas negociações. 
 
 
Acontece que, por um lapso, a redação deste dispositivo transformou 

aquilo que inicialmente seria uma garantia em mais um dos mecanismos de aceleração 
de pagamento.  

 
 
Infelizmente tal distorção somente foi notada após a aprovação e 

homologação do plano.  
 
 
Ainda assim, haja vista todo o contexto que envolveu a aprovação deste 

plano, a empresa Recuperanda envidou esforços no sentido de garantir o cumprimento 
da audaciosa meta entabulada por este Item 10.4.2, mesmo sendo algo diverso do 
consenso advindo das negociações entre ela e a comunidade de credores.  

 
 
Como resultado, na ocasião da primeira parcela prevista no plano, no 

último mês de janeiro, além do valor previsto no fluxo de pagamentos, no equivalente à 
R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais), a Recuperanda desembolsou ainda, em favor dos 
credores, o montante de R$ 350.868,13 (trezentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta 

e oito reais e treze centavos), em atendimento a regra entabulada pelo Item 10.4.2 
(equivalente à 03% do faturamento mensal decorrente do contrato entre ela e a Alpargatas).  

 
 
Considerando que a empresa efetivamente vinha em uma espiral 

ascendente, acreditou-se que seria possível manter este pagamento complementar e assim 
evitar toda a sorte de desgastes que a assunção do equívoco mencionado alhures poderia 
gerar.  

 
 
Todavia, este ano de 2018 vem apresentando alguns desafios de peculiar 

singularidade.  
 
 
A começar pelos atrasos no embarque da matéria-prima que serve de base 

para a produção da empresa Recuperanda (Hidrato de Hidrazina). 
 
 



 

 

 

  

Neste particular, a Purchase Order IMP2018005 dá conta de demonstrar 
que o embarque da matéria-prima, que estava originalmente previsto para 18.03.2018, 
ocorreu apenas em 05.04.2018.  

 
 
O evento deixou a empresa Recuperanda em uma situação delicada, 

gerando atrasos e toda sorte de complicações.  
 
 
A Recuperanda foi vitimada pelo atraso no embarque desta matéria 

prima também em relação à Purchase Order IMP2018007, cujo embarque era esperado para 
o dia 20.04.2018, mas ocorreu somente em 02.06.2018; e em relação à Purchase Order 
IMP2018009, a data de embarque originalmente solicitada era 08.05.2018, enquanto a data 
efetiva do embarque se desdobrou apenas em 24.07.2018. 

 
 
Como não poderia deixar de ser, toda esta cadeia de eventos impactou no 

fluxo de caixa da empresa Recuperanda. Ela foi obrigada a adquirir o Hidrato de Hidrazina 
no mercado local, o que resultou em insumos adicionais, no processo produtivo, 
calculados no valor aproximado de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). 

 
 
Para agravar ainda mais o problema, mais recentemente, a empresa 

Recuperanda, tal como basicamente todas as empresas do país, enfrentou outro desafio 
de significativa proporção. Nos referimos à greve dos caminhoneiros, noticiada à 
exaustão em todos os veículos de comunicação.  

 
 
Dentre as várias consequências desta greve, destaca-se a dificuldade de 

transporte da matéria-prima desembaraçada no Porto de Santos, ao longo dos dias através 
dos quais a paralização perdurou. Apurou-se um atraso de 15 (quinze) dias para o 
recebimento da mercadoria, o que efetivamente congelou o faturamento da empresa.  

 
 
Como a greve dos caminhoneiros não era um problema exclusivo da 

empresa Recuperanda, outra consequência foi a multiplicação nos pedidos, por parte de 
seus clientes, para a prorrogação quanto ao pagamento de duplicatas.  

 
 
A greve dos caminhoneiros também fez com que a principal cliente da 

Recuperanda, a empresa Alpargatas S.A, decretasse férias coletivas em 03 (três) de suas 
plantas, pelo período de 10 (dez) dias, o que evidentemente também impactou no 
faturamento da Recuperanda.  

 
 
Se antes desta cadeia de eventos, com algum esforço, era possível mantém 

a distorção que fora por engano prometida pela força do Item nº. 10.4.2, do Plano de 
Recuperação Judicial, hoje este dispositivo atua como um verdadeiro obstáculo para o 
sucesso desta RJ.  



 

 

 

  

 
 
Note-se que o valor pago a maior, em razão deste dispositivo, é quase 

equivalente ao montante que será necessário despender para quitar a segunda parcela do 
plano. Basicamente, é como se a Recuperanda já tivesse adiantado esta segunda parcela 
em janeiro, e agora, após toda esta soma de eventos, lhe falta caixa para paga-la uma vez 
mais.  

 
 
Mesmo com todo o esforço desenvolvido, não será possível manter a 

lógica do Item 10.4.2, que deverá ser reformulado, dentro dos parâmetros em que ele foi 
concebido originalmente, ou seja, como uma garantia - e não como um mecanismo de 
pagamento acelerado.  
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 
 
 
A guisa de tais ponderações, requer seja convocada a Assembleia Geral 

de Credores, na forma do art. 35, I, da Lei nº. 11.101/05, a fim de que seja possível 
apresentar uma solução para a retificação do Plano de Recuperação Judicial.  

 
 
Requer ainda a expedição de alvará, em benefício dos credores, para o 

levantamento de todos os valores depositados em juízo neste segundo período, para que 
sejam realizados os pagamentos diretamente aos credores, sob a supervisão da 
Administração Judicial, conforme já deferido as fls. 2540.  

 
 
Por fim, requer que todas as intimações pela imprensa oficial sejam 

realizadas, exclusivamente, em nome da BISCALDI BUENO SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, inscrita na OAB/SP nº. 12.205, com escritório localizado na Av. Luiz 
Dumont Villares, nº. 2078, 7º andar, cjs. 76/77, Bairro Parada Inglesa, São Paulo, CEP 
02239-000, sob pena de serem consideradas nulas. 

  
 
 
Termos em que, 
Pede Deferimento. 
 
São Paulo, 06 de agosto de 2018 
 
 
ROGÉRIO CASSIUS BISCALDI  
OAB/SP nº. 153.343 


