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 VILA DE AROUCA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., sociedade empresária limita, inscrita no 

CNPJ/MF nº 08.495.978/0001-83, com endereço na Rodovia Presidente Dutra, 

nº 18.710, Comendador Soares, Nova Iguaçú, RJ, Cep.: 26.030-003 (doravante 

denominada “Vila De Arouca” ou “Requerente” (Doc. 01), vem por seus 

advogados in fine assinados, com fundamento nos art. 47 e seguintes da Lei nº 

11.101/2005 (“LFR”), requerer seja deferido o processamento do presente 

pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelas razões -a seguir articuladas. 

 

I – HISTÓRICO DA REQUERENTE 

 

 1.1.- A Vila de Arouca é empresa de atuação no 

segmento de distribuição de produtos alimentícios, com destacada posição, em 

todo Estado do Rio de Janeiro. 
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 1.2.- Referida Empresa fundada há mais de 10 anos, 

possui expressiva participação no mercado que atua, contando com extensa 

área de armazenamento de produtos, seguindo alto padrão de segurança e 

controle de qualidade, além de contar com modernas soluções de logística, 

visando a otimização na prestação dos serviços. 

 

 1.3.- A Requerente chegou a contar com 

aproximadamente 15 mil clientes cadastrados, sendo certo que, no momento, 

sua carteira conta com aproximadamente 7 mil clientes cadastrados. 

 

 1.4.- Para o desenvolvimento de suas atividades, a 

empresa conta com 210 funcionários ativos, sendo certo que referido número 

já alcançou o patamar de 350 funcionários ativos. 

 

 1.5.- De outro lado, considerando a sua atuação, que 

conta inclusive com contratação de distribuidoras terceirizadas, importa na 

geração de empregos indiretos da ordem de 3 vezes o efetivo número de 

empregados contratados. 

 

 1.6.- A excelência de sua atuação no mercado, contribui, 

ainda, para a consolidação das marcas distribuídas pela mesma, afigurando-se 

a Requerente empresa de alto padrão e relevante atuação em seu segmento. 

 

II.- AS RAZÕES DA CRISE ECONÔMICO–FINANCEIRA E DA 

POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA MESMA 

 

 2.1.- A crise econômica que origina a presente 

Recuperação Judicial advém, inicialmente da crise econômica que assola o País, 
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o que resulta na redução de consumo, com a consequente redução drástica no 

faturamento da Requerente. 

 

 2.2.- Tanto assim que, como já mencionado, a 

Requerente chegou a possuir mais de 15 mil clientes cadastrados, contando, 

hoje, com menos da metade desse número, tendo havido a redução de 

empregos diretos e indiretos decorrentes desse desaquecimento do consumo. 

 

 2.3.- E, não reclama maiores digreções o fato de que a 

redução do poder aquisitivo da população, importa na alteração de hábitos de 

consumo, passando esse a ser mais concentrado aos produtos indispensáveis e 

de primeira necessidade. 

 

 2.4.- Isso, se verifica, especialmente, na redução ou 

interrupção de consumo de grande parte dos produtos considerados não 

essenciais (supérfluos), o que, de fato, tem direta relação na redução do 

faturamento da Requerente. 

 

 2.5.- De outro lado, a Requerente também passou a ser 

vítima do tão noticiado roubo de cargas, prática que passou a ser corriqueira 

no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 2.6.- E, referida prática, além de causar um prejuízo sem 

tamanho ante a perda efetiva das cargas – custo esse que passa a ser absorvido 

integralmente pela Requerente --, passou a importar no aumento de custo da 

prestação de serviços. 
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 2.7.- A Requerente, que anteriormente conseguia 

entregar os produtos por ela distribuido utilizando-se de caminhões de grande 

porte (o que gerava economia de escala no custo do frete e importava na 

redução de pessoal envolvido na operação), hoje precisa escoar a distribuição 

dos produtos em número maior de caminhões de pequeno porte, importando 

em necessidade de maior dispêndio, já que a carga demora mais tempo para 

ser entregue, além da necessidade de maior número de pessoas envolvidas. 

 

 2.8.- Para além, o roubo de cargas passou a reclamar a 

contratação de seguros e de escolta, com o objetivo de reduzir o grande 

prejuízo decorrente da perda de cargas. 

 

 2.9.- Ou seja, a operação de distribuição passou a ser 

mais onerosa, reduzindo a margem de ganhos da Requerente. 

 

 2.10.- Aliado a esses dois pontos, cresceu o número de 

produtores que passaram a distribuir seus próprios produtos, reduzindo a 

área de atuação da Requerente. 

 

 2.11.- Ademais, como fator agravador da crise financeira 

momentânea da Requerente existe a denominada “guerra fiscal” entre os 

Estados, o que faz com que os produtos distribuídos por empresas situadas em 

outras unidades da federação consigam ingressar no Estado do Rio de Janeiro 

com custo inferior, passando a ser alternativa mais interessante para os 

comerciantes. 
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 2.12.- Contudo, a restruturação do passivo da 

Requerente, com plano de pagamento dos valores em aberto, além de novas 

medidas administrativas para a adequação em sua operação a realidade atual 

do Estado do Rio de Janeiro e do próprio País e, ainda, as novas políticas 

públicas de segurança que, reduzirão o curso da operação, viabilizarão a 

restruturação da Vila de Arouca. 

 

 2.13.- Para além, a economia do País já dá sinais de 

melhorias, o que, também, viabilizará aumento da receita da Requerente 

decorrente no aumento do consumo consequente dessa melhoria da Economia 

Nacional. 

 

 2.14.- E, referida restruturação somente virá ao encontro 

da finalidade objetivada pelo instituto da Recuperação Judicial da empresa, 

com o escopo de manutenção da mesma, dando continuidade à geração de 

receita e consequente pagamento de impostos e sendo fonte de geração de 

centenas de empregos diretos e indiretos. 

 

III – DO PASSIVO TOTAL DA VILA DE AROUCA 

 

 3.1.- O valor total do passivo da Vila de Arouca sujeito à 

Recuperação Judicial alcança a importância de R$ 30.667.282,14 (trinta milhões, 

seisentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze 

centavos). 

 

 3.2.- Referido passivo se divide entre as classes de 

credores da forma abaixo, detalhada em anexo: 

 





  6 

 R$ 78.387,19 na Classe I; 

 R$ 30.196.503,79 na Classe III; e 

 R$ 77.801,84 na Classe IV. 

 

IV - INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS (Art. 48, LFR) 

 

 4.1.- Conforme verificado, é clara a necessidade de 

deferimento do presente pedido de Recuperação Judicial, tendo como objetivo 

a superação da situação de crise econômico-financeira que aflige a Requerente, 

uma vez que já demonstrada sua viabilidade econômica para tanto. 

 

 4.2.- E mais, o deferimento da Recuperação Judicial vai 

ao encontro da necessidade de manutenção da empresa e, em especial dos 

empregos diretos e indiretos gerados pela Requerente, além de se tratar de 

empresa destinada a escoação da produção  nacional. 

 

 4.3.- Nesse passo, a Requerente comprova que não 

possui qualquer dos impedimentos elencados no art. 48, da Lei 11.101/05 que 

inviabilizariam a concessão do pleito, porquanto: 

 

 Exerce regularmente suas atividades há mais de 02 (dois) anos, 

conforme demonstram seus atos constitutivos registrados nas Juntas 

Comerciais competentes (Doc. 03); 

 

 Não é falida e não há declaração de extinção judicial, consoante as 

certidões específicas de distribuição (Doc. 04); 

 

 Não obteve, até o momento, a concessão de Recuperação Judicial; 

 





  7 

 Não foi condenada em crimes falimentares e não possui como 

administradores condenados por crimes da mesma natureza (Doc. 05). 

 

V.- REQUISITOS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (Art. 51, LFR) 

 

 5.1.- Informa a Requerente que o presente requerimento 

de Recuperação Judicial está instruído com, além dos demais documentos 

anteriormente elencados, os seguintes documentos, em atendimento ao art. 51 

da Lei 11.101/2005: 

 
I. Demonstrativos contábeis relativos aos 03 últimos exercícios e as 

levantadas especialmente para instruir o pedido–Art. 51, II, da LFR  

(Doc. 06) a saber: 

a) balanços patrimoniais comparativos (Doc. 06-A);  

b) demonstração de resultados acumulados de forma comparativa (Doc. 

06-B); 

c) demonstração do resultado desde o último exercício social (Doc. 06-C);  

d) demonstração das mutações do patromômio líquido (Doc. 06-D) 

e) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (Doc. 06-E); 

 
II. Relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação 

de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, 

a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, 

o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros 

contábeis de cada transação pendente – Art. 51, III, da LFR (Doc. 07); 

 
III. Relação integral dos empregados, constando as respectivas funções, 

salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 
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correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores 

pendentes de pagamento, além dos valores em aberto devidos aos 

referidos empregados – Art. 51, IV, da LFR (Doc. 08); 

 
IV. Certidão de regularidade da Requerente no Registro Público de 

Empresas, o ato constitutivo atualizado e as ata de nomeação do atual 

administrador – Art. 51, V, da LFR (Doc. 09); 

 
V. Relação dos bens particulares dos sócios e do administrador da 

Requerente – Art. 51, VI, da LFR (Doc. 10); 

 
VI. Extratos atualizados das contas bancárias da Requerente e de suas 

eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em 

fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas 

respectivas instituições financeiras – Art. 51, VII, da LFR (Doc. 11); 

 
VII. Certidão do cartório de protestos situados na comarca da sede da 

Requerente– Art. 51, VIII, da LFR (Doc. 12); 

 
VIII. Relação, subscrita pela Requerente, de todas as ações judiciais em que 

esta figura como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a 

estimativa dos respectivos valores demandados – Art. 51, IX, da LFR 

(Doc. 13). 

 

VI – A TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 6.1.- Como visto, a Requerente desempenha importante 

papel nos Estado do Rio de Janeiro, com a geração de empregos diretos e 

indiretos que movimentam a economia estadual. 
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 6.2.- Toda essa riqueza econômica e social corre o risco 

de desaparecer caso a Requerente tenham que honrar imediatamente com as 

obrigações que assumiu e que estava renegociando, de boa-fé junto aos 

credores, tendo em vista que por força do presente pedido, deve manter seus 

bens e capital para gerar recursos para o pagamento dos credores na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. 

 

 6.3.- Assim, a despeito da previsão expressa disposta no 

caput do art. 6º da LFRJ, que dispõe que o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial de uma empresa “suspende o curso da prescrição e de todas 

as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do 

sócio solidário”, é certo que a apreciação definitiva do pedido recuperacional e 

seu respectivo deferimento só terá lugar após a análise de toda documentação 

a ele acostada. 

 

 6.4.- Contudo, a Requerente necessita que este MM. 

Juízo determine a imediata suspensão de todas as ações e execuções 

atualmente em trâmite, bem como a abstenção pelos credores da prática de 

quaisquer atos que visem diminuir o patrimônio da Requerente, em especial 

as execuções já distribuídas. 

 

 6.5.- Ora, Excelência, não parecem necessárias grandes 

digressões para se concluir quais e quantas seriam as catastróficas 

consequências do eventual deferimento de bloqueios nas contas de empresas 

que, sabidamente, enfrentam circunstancial crise econômico-financeira. 

 

 6.6.- Isso sem falar na possível constrição de bens 

essenciais as atividades da Requerente... 
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 6.7.- O caso é que, para além de potencialmente 

inviabilizar o pagamento dos salários de seus empregados, dos valores 

devidos a parceiros e fornecedores, o que por si só, já representaria desrespeito 

ao princípio da preservação das atividades empresariais de que trata o art. 47 

da LFRJ, as execuções e eventuais constrições podem comprometer 

gravemente a confiança dos demais credores de que a Requerente seria capaz 

de cumprir as obrigações que pretendem assumir pelo plano a ser 

oportunamente apresentado. 

 

 6.8.- Entender de outra forma, o que se alega apenas em 

respeito ao princípio da eventualidade, seria prestigiar uma ínfima gama de 

credores em detrimento de toda coletividade, conquanto poucos credores 

satisfariam seus respectivos créditos e deixariam os demais credores e 

trabalhadores em posição de desvantagem, eis que a manutenção da atividade 

da Requerente é mais forte e rentável, possibilitando um soerguimento mais 

célere e eficaz. 

 

 6.9.- Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

haverá de ser deferida sempre que presentes a probabilidade do direito e o 

risco/receio de dano grave de difícil ou impossível reparação. 

 

 6.10.- E no caso em tela, ambos os requisitos encontram-

se preenchidos. 

 

 6.11.- A presente petição inicial e os documentos que a 

ela são acostados, preenchem, formal e materialmente, as exigências 

constantes na Lei nº 11.101/2005 para que o deferimento do processamento da 

Recuperação Judicial seja deferido e para que, com ele, seja determinada a 
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suspensão das ações e execuções de que trata o art. 6º, § 4º da mesma 

legislação. Eis a probabilidade do direito! 

 

 6.12.- Ademais, é certo que, na hipótese de se 

concretizarem os atos de constrição inerentes ao processo de execução, a 

Requerente poderá ser privada de ativos indispensáveis à regular manutenção 

das suas atividades, sejam eles financeiros ou não, o que pode tornar inviável 

o almejado soerguimento financeiro. Indiscutível, pois, o periculum in mora. 

 

6.13.- Dessa forma, a fim de evitar o prosseguimento de 

ações judiciais que possam impactar nos ativos da empresa e na sua 

viabilidade econômica futura, bem como impedir o perecimento de inúmeros 

empregos diretos e indiretos gerados por sua atividade, a Requerente formula 

o presente pedido de tutela de urgência, a fim de que este MM. Juízo 

determine, de imediato, a suspensão de todas as ações e execuções 

promovidas contra a Requerente, no mínimo pelo prazo que entender 

necessário para análise da documentação acostada aos autos e a apreciação do 

pedido de processamento desta Recuperação Judicial. 

 

VII - PEDIDOS 

 

7.1.- Ante o exposto, preenchidos todos os requisitos, e 

estando a petição devidamente instruída com os documentos necessários 

elencados na Lei 11.101/2005, postula a Requerente: 

 
a) seja concedida a tutela de urgência pleiteada, para que, nos termos do 

art. 6º da Lei 11.101/05, seja determinada  a suspensão de todas as ações e 

execuções contra elas em curso; 
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b)  seja deferido o processamento da Recuperação Judicial, nos termos do 

art. 52 da Lei 11.101/2005. 

 

 7.2.- Requer, ainda, a nomeação do Administrador 

Judicial nos termos do inciso I da art. 52, observando o quanto disposto no art. 

21 do mesmo diploma. 

 

 7.3.- Postula seja determinada a suspensão de todas as 

ações ou execuções contra a Requerente, de modo a impedir o desalijamento 

da Vila de Arouca de seus ativos (bens, numerários e recebíveis), evitando que 

no curso deste pedido de Recuperação Judicial haja prejuízo a continuidade de 

suas atividades, especialmente em vista da relevância dos serviços prestados 

para a coletividade, na forma do art. 6º da LFR, além da dispensa da 

apresentação de certidões negativas para exercício de suas atividades. 

 

 7.4.- Postula, ademais, pela: a) concessão do prazo de 60 

dias à apresentação do PRJ; b) a manutenção do atual administrador da 

Requerente na condução de sua atividade empresarial, sob fiscalização do 

Administrador Judicial; c) expedição do competente edital, a ser publicado no 

DJE contendo todas as informações previstas no §1º do art. 52 da Lei nº 

11.101/05, e; d) a autorização da apresentação das contas demonstrativas 

mensais enquanto perdurar a Recuperação Judicial. 

 

 7.5.- Por fim, pleiteia a intimação do Ministério Público e 

a comunicação às Fazendas Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bem 

como a publicação do Edital a que se refere o §1º do art. 52, da LFR. 
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 7.6.- Informa a Requerente que seus advogados 

possuem escritório na Avenida Graça Aranha, nº 326, 5º Andar, Centro, Rio de 

Janeiro, RJ, Cep.: 20.030-001, requerendo que as publicações sejam feitas em 

nome dos advogados que abaixo subscrevem, sob pena de nulidade. 

 

 7.7.- Atribui à presente para efeitos fiscais o valor de 

R$ 30.667.282,14 (trinta milhões, seisentos e sessenta e sete mil, duzentos e 

oitenta e dois reais e quatorze centavos) e requer a juntada do comprovante de 

recolhimento das respectivas custas incidentes. 

 
 Termos em que, 

 Espera Deferimento. 

 Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019. 

 

 

WALDEMAR DECCACHE 
OAB/RJ nº 45.590      OAB/SP nº 140.500-A 

 

 

LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO 
OAB/RJ nº 215.679      OAB/SP nº 230.646-A 

 

 

VANESSA GRANATO LISBOA 
OAB/RJ nº 93.063 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
- ANEXO I – Guia de custas devidamente recolhida; 

 
Doc. 01 – Atos Constitutivos da Empresa, procuração e substabelecimento; 

 
Doc. 02 - Documentos de identidade dos sócios da Requerente; 

 
Doc. 03 – Certidão simplificada e atos constitutivos registrados na Junta 

Comercial; 

 
Doc. 04 – Certidão de distribuição de feitos falimentares; 

 
Doc. 05 – Certidões de distribuição criminal em nome da Requerente e de seus 

sócios; 

 
Doc. 06  - Demonstrativos Contábeis: 

06-A – Balanço patrimonial da Requerente; 

06-B - Demonstrativos de resultados acumulados; 

06-C – Demonstrativos dos resultados desde o último exercício social; e 

06-D – Demonstrações da mutação do patrimônio líquido; 

06-E - Relatórios gerenciais de fluxo de caixa e de sua projeção; 

 
Doc. 07 – Relação nominal dos credores: 

07-A – Relação sintética; 

07-B – Relação analítica; 

 
Doc. 08 – Relação dos empregados ativos da Requerente; 

 
Doc. 09 – Certidão atualizada na Junta Comercial; 

 
Doc. 10 – Relação dos bens particulares dos sócios; 
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Doc. 11 - Extratos atualizados das contas bancárias da Requerente; 

 
Doc. 12 – Certidão do Cartórios de Protestos; 

 
Doc. 13 – Relação de todas as ações judiciais da Requerente e certidões de 

distribuição. 
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