EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE
SÃO PAULO/SP
“Oh! Bendito o que semeia
Livros à mão cheia
E manda o povo pensar!
O livro, caindo n'alma
É germe – que faz a palma,
É chuva – que faz o mar!”
(Castro Alves, in “Espumas Flutuantes”, 1870.)

Distribuição por prevenção
Processo nº 1113704-38.2018.8.26.0100
SARAIVA E SICILIANO S.A., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.365.284/0001-04, com sede na
Rua Henrique Schaumann, nº 270, 5º andar, Sala C, Cerqueira César, São
Paulo/SP, CEP 05413-909 (doc. 1.1), SARAIVA S.A. LIVREIROS
EDITORES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
60.500.139/0001-26, com sede na Rua Henrique Schaumann, nº 270, 4º andar,
Sala 10, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 05413-909 (doc. 1.2), ora
denominadas “Grupo Saraiva”, “Companhia Saraiva”, ou “Requerentes”, com
endereço eletrônico habilitacao@saraiva.com.br, vêm, por seus advogados (doc.
2), com fundamento nos arts. 319 e seguintes do Código de Processo Civil e nos
arts. 47, 95 e demais da Lei 11.101/2005, propor o presente PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o que fazem pelas razões de fato e de direito a
seguir expostas.
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Da competência deste MM. Juízo para processar e julgar a Recuperação
Judicial do Grupo Saraiva
1.

A competência neste caso é bastante simples: além de

esta comarca ser o local do principal estabelecimento das Requerentes, em que
está situado o centro administrativo-decisório das empresas Saraiva, onde são
exercidas as atividades mais importantes e o maior volume de negócios da
empresa, observa-se da qualificação acima e da documentação anexa (doc. 1) que
nela também estão as sedes societárias de ambas as Requerentes e parte
significativa de suas filiais.
2.

Essa a razão, aliás, pela qual os pedidos de falência

apresentado contra a ora Requerente Saraiva e Siciliano S.A. foram distribuídos
neste mesmo foro1, junto a este MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais, Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, conforme se verifica da certidão
de distribuição falimentar anexa (doc. 3), o que também previne a jurisdição de
V. Exa. para o presente Pedido de Recuperação Judicial, nos termos do art. 6º, §
8º, da Lei 11.101/20052.

Do litisconsórcio ativo das empresas do Grupo Saraiva
3.

Embora a Lei de Recuperação de Empresas e Falência

não possua previsão expressa a respeito de litisconsórcio ativo em caso de

Vide Processos nº 1113704-38.2018.8.26.0100 e nº 1115435-69.2018.8.26.0100.
É certo, ainda, que o art. 43 do CPC e art. 906 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, ratificados pelo E.
Superior Tribunal de Justiça e pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo determinam que se mantém a prevenção
do juízo falimentar enquanto não houver o trânsito em julgado do processo de falência – exatamente como ocorre
no caso dos autos.
1
2

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/11/2018 às 05:06 , sob o número 11196421420188260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119642-14.2018.8.26.0100 e código 5FDE2BE.

fls. 2

recuperação judicial, a bibliografia há muito o tem admitido para sociedades
empresárias correlacionadas entre si3. No mesmo sentido é o entendimento da
jurisprudência, aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil, conforme
autorizado pelo art. 189 da Lei 11.101/20054.
4.

É exatamente o que acontece no caso dos autos, que se

enquadra perfeitamente nas hipóteses do art. 113 do CPC, tendo em vista que,
entre as Requerentes – holding (detentora de 99,99% das ações ordinárias da
sociedade operacional) e sociedade operacional – não só há comunhão de direitos
ou de obrigações relativamente à lide (inciso I), de modo evidente pela própria
estrutura operacional e de endividamento há também, entre as causas, conexão
seja pelo pedido, seja pela causa de pedir (inciso II), como também ocorre
afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (inciso III),
sobretudo diante do endividamento com garantias cruzadas.
5.

O soerguimento das Requerentes só pode acontecer de

modo conjunto, razão pela qual é de rigor a formação do litisconsórcio ativo para
o ajuizamento e o processamento do Pedido de Recuperação Judicial do Grupo
Saraiva com as duas empresas acima qualificadas.

“A lei não cuida da hipótese, mas tem sido admitido o litisconsórcio ativo na recuperação, desde que as
sociedades empresárias requerentes integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, e atendam,
obviamente, todas aos requisitos legais de acesso à medida judicial.” (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei
de falências e de recuperação de empresas. 11ª ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: RT, 2016, p. 176);
4
Neste sentido Agravo de Instrumento nº 2153600-51.2016.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 28/4/2017, TJSP e Agravo de Instrumento nº 201425485.2016.8.26.0000, Relator Hamid Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/6/2016), TJSP.

3
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Situação patrimonial e razões da crise econômico-financeira do Grupo
Saraiva
6.

“Um país se faz com homens e livros”! “Num mundo em

que o livro deixasse de existir, eu não gostaria de viver”! “O livro é uma extensão
da memória e da imaginação”!
7.

A lembrança de frases como as acima, ditas (e escritas)

por Monteiro Lobato, José Mindlin e Jorge Luis Borges, aliadas à grandiosa e
difícil tarefa de impetrar o presente pedido de recuperação judicial, compõem
situação que nos coloca a pensar sobre o sentido que a vida e os valores vêm
tomando no mundo moderno.
8.

Vamos adiante!

9.

A Saraiva teve o seu início em 1914, quando o Sr.

Joaquim Ignácio da Fonseca Saraiva, imigrante português, fundou no Largo do
Ouvidor, em São Paulo/SP, uma pequena livraria destinada ao comércio de livros
usados, a “Saraiva & Cia”. Em 1917 passou também a editar livros jurídicos e,
em virtude da sua localização, muito próxima à Faculdade de Direito do Largo
São Francisco, do interesse pessoal e conhecimento da literatura jurídica que o Sr.
Joaquim Saraiva possuía, a então denominada “Livraria Acadêmica” tornou-se
conhecida dos professores e estudantes de direito frequentadores da região e
especializou-se no comércio de livros jurídicos, tornando-se a mais conceituada
editora deste ramo no país.
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10.

Em 1947, a empresa transformou-se em sociedade

anônima, com a denominação Saraiva S.A. – Livreiros Editores. Um grande
número de ex-estudantes subscreveu ações da empresa em homenagem ao seu
fundador, o Conselheiro Saraiva. A partir de 1970, a Saraiva passou a editar livros
didáticos e livros paradidáticos e, em 1972, a Companhia transformou-se numa
companhia aberta.
11.

Ao longo dos anos 70, o processo de crescimento e

formação de uma rede de lojas teve início com a abertura da segunda loja da
Livraria Saraiva (Varejo), na Praça da Sé, marco central da capital de São
Paulo/SP. Na década de 80, com o crescimento do número de títulos publicados,
viabilizou-se um serviço próprio de distribuição de livros da Editora Saraiva. Em
1983, teve início o processo de expansão da rede de estabelecimentos da Livraria
Saraiva, com a abertura de diversas lojas em outros estados brasileiros e em
shopping centers.
12.

Nos anos 90, a Editora Saraiva passou a editar obras de

complementação do ensino das diversas matérias que compõem o currículo dos
ensinos Fundamental e Médio e, ao final da década, editou livros nas áreas de
Administração, Economia e Marketing e nas décadas que se seguiram, passou a
publicar outros livros técnicos e profissionalizantes, como pedagogia e
contabilidade, assim como de muitas outras áreas do conhecimento, entre as quais,
literatura de ficção, livros de autoajuda e interesse geral.
13.

E claro, como é de conhecimento de todos os estudiosos

do direito, se firmou como uma das principais editoras de livros da área jurídica.
Grandes nomes do direito brasileiro publicaram seus trabalhos pela Saraiva e a
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editora se tornou referência pela excelência na revisão das obras e na escolha dos
conteúdos a serem publicados.
14.

Em 1996, a Saraiva inovou, ao trazer ao Brasil o

conceito de Mega Store de Livros, com a inauguração da Saraiva Mega Store
localizada no Shopping Eldorado, em São Paulo/SP e, posteriormente, em 1998
concluiu a aquisição da Editora Atual, ano em que também passou a comercializar
seus produtos via internet, através do endereço www.saraiva.com.br – um dos
primeiros sites de e-commerce do Brasil.
15.

Já em 2006, houve a adesão às Práticas Diferenciadas de

Governança Corporativa Nível 2 da B3 na Bovespa, assim como a realização de
uma distribuição primária – bem-sucedida – de 3.000.000 (três milhões) de ações
preferenciais, fortalecendo a posição financeira da Companhia para o
desenvolvimento de estudos e implementação de projetos de investimento.
16.

A Companhia adquiriu, ao longo do ano de 2007, a

Pigmento Editorial S.A., empresa responsável pela comercialização do “Ético
Sistema de Ensino”, composto por uma linha de materiais didáticos editados com
absoluto rigor conceitual e por uma linha de serviços de apoio pedagógico de
reconhecida qualidade. Nesse mesmo ano, dando um passo a mais rumo ao futuro,
a Saraiva criou produtos com conteúdos digitais para atender as demandas do
mercado educacional do país.
17.

Visando ampliar significativamente seus negócios,

assim como seu potencial de atuação no mercado editorial e livreiro, em 2008, a
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Companhia adquiriu 100% do controle acionário do Grupo Siciliano, assumindo,
desta forma, toda sua operação (site e todas suas lojas físicas).
18.

A partir de 2010, já contando com inúmeras conquistas,

a Saraiva continuava a buscar a ampliação e o aprimoramento de seus negócios,
por diversas medidas. Com esse intuito, o Grupo Saraiva:
(a)

lançou o “Agora”, sistema de ensino para a educação pública;

(b)

lançou o “Saraiva Digital Reader”, uma plataforma que permite a
venda de Livros Digitais (e-books);

(c)

disponibilizou plataforma de comercialização de filmes digitais à
fabricante de televisores LG, que lançou uma linha de produtos
com opção de acesso à internet;

(d)

inaugurou a primeira loja iTown, uma operação totalmente
dedicada à venda de produtos da Apple;

(e)

desenvolveu metodologia para apoiar o trabalho do professor em
sala de aula e garantir maior aprendizagem dos alunos, produto
denominado “Saraiva Solução de Aprendizagem”;

(f)

adquiriu a Editora Érica Ltda.;

(g)

inaugurou lojas em aeroportos; e

(h)

recebeu

importantes

prêmios,

como

o

“Prêmio

Época

ReclameAqui – As Melhores Empresas para o Consumidor de
2013” na categoria Comércio Eletrônico e foi destaque como
Companhia Supercampeã de votação no ranking geral, que
considera as melhores empresas em 62 categorias.
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19.

Em 2014, a Saraiva, se preparando para a iminente

estagnação da economia do país, optou deliberadamente por parar de vender
eletroeletrônicos (principalmente televisores), pelo fato de a venda, naquelas
condições comerciais, lhe gerar valor econômico negativo.
20.

Ato contínuo, 2015 foi um dos mais desafiadores

períodos na história recente do país, tanto no campo econômico, quanto no campo
político, e, como não poderia deixar de ser, o setor de varejo foi duramente
afetado.
21.

Como forma de aumento de liquidez e otimização da

estrutura de capital, o Grupo Saraiva celebrou contrato de compra e venda dos
ativos editoriais e de educação, por meio da alienação de 100% do capital da
Editora Érica Ltda. (atualmente denominada Saraiva Educação S.A.) à Somos
Educação pela Editora Ática S.A., por R$ 725.000.000,00 (setecentos e vinte e
cinco milhões de reais), reorganização esta aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia em 3/6/2015. O valor recebido na operação foi
integralmente investido no negócio, com redução significativa do endividamento
bancário e aumento de capital para investimento no negócio de varejo.
22.

Referida reorganização societária ocorrida em junho de

2015, a gestão dos negócios da Saraiva, nos âmbitos financeiro e operacional,
passou a ser realizada por meio de um único segmento, o “varejo”. O Grupo
Saraiva atualmente atua no segmento por meio da controlada Saraiva e Siciliano
S.A., a qual é uma das maiores redes de varejo de produtos ligados à cultura,
entretenimento e lazer do Brasil.
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23.

A Saraiva e Siciliano S.A. atuou preponderantemente na

comercialização de livros, música e filmes, periódicos, artigos de papelaria,
multimídia, telefonia, informática conteúdo digital, e serviços financeiros, como
seguros e garantias de determinados produtos, contando atualmente com
aproximadamente 3.000 colaboradores e 85 lojas próprias, as quais compõem uma
área total de vendas de 49,9 mil m².
24.

Além das operações varejistas tradicionais, a Saraiva e

Siciliano S.A. opera o site de comércio eletrônico www.saraiva.com.br. Suas
vendas chegaram a representar, no ano de 2016, 32,5% do faturamento das
atividades da Companhia e, em 2017, 37,6% do total da receita.
25.

Com o breve exposto, nota-se que a importância social

e econômica do Grupo Saraiva para todo o país é inegável. Ocorre que, apesar de
sua consolidada imagem e sua liderança no mercado, a crise que afetou o Brasil,
especialmente nos últimos 4 (quatro) anos, atingiu – de forma impactante –
também o Grupo Saraiva5.
26.

Isso porque o setor de varejo, incluindo a indústria de

comércio e edição de livros, sofreu com suscetíveis desacelerações econômicas,
as quais levaram a uma diminuição nos gastos do consumidor, resultando,
consequentemente, em um declínio no volume de vendas. Com efeito, o nível de

5

Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mauricio-meireles/2018/08/divida-da-saraiva-cresce-eempresa-demoraria-12-anos-para-paga-la-crise-acende-luz-vermelha-para-editores.shtml, acesso em 16/11/2018,
às 14:05 e https://exame.abril.com.br/negocios/editoras-buscam-tatica-para-salvar-a-saraiva/, acesso em
16/11/2018, às 14h07.
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intenção de compra, medido pelo PROVAR-FIA, foi de 40% em 2017,
representando o menor patamar desde 20026.
27.

Outro segmento que sofreu fortes impactos encolhendo

rapidamente, principalmente devido ao lançamento e evolução dos serviços de
streamings e digitais tais como Napster, Spotify, Deezer, Netflix, Apple Music,
entre outros, foi o de CDs e DVDs, que chegou a ser a 2ª categoria mais vendida
no Grupo Saraiva e onde a Companhia foi uma das líderes de mercado – mas,
atualmente possui menos de 10% de participação de mercado.
28.

Consigne-se que os setores livreiro e editorial, como

forma de mitigar o impacto do menor aumento do preço médio dos livros em
relação à inflação, apoiaram amplamente a “Lei do Preço Fixo”, que defende que
a fixação do preço mínimo de venda ao consumidor final, durante prazo
determinado, assegura igualdade de tratamento ao fornecedor livreiro,
colaborando para o aumento do mercado de livros nacional. No período de 2000
a 2017, os índices de inflação IPCA e IGP-M acumularam alta de 53,8% e 46,1%,
respectivamente. Nesse mesmo período o preço médio dos livros caiu 8%.
29.

Ademais, registra-se que grandes eventos em 2018

também impactaram o faturamento e reduziram o abastecimento nas lojas, tais
como (i) a greve dos caminhoneiros e Copa do Mundo, nos meses de maio a
julho/18; (ii) desabastecimento de fornecedores de telefonia e tecnologia,
especialmente da Apple, eis que a Companhia possuía 8 lojas dedicadas a
comercialização exclusiva de produtos da marca; (iii) relevante queda de

Segundo LABFIN-PROVAR (Laboratório de Finanças) (Programa de Administração de Varejo) da FIA
(Fundação Instituto de Administração).

6

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/11/2018 às 05:06 , sob o número 11196421420188260100.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119642-14.2018.8.26.0100 e código 5FDE2BE.

fls. 10

faturamento gerado por problemas na implementação do novo sistema interno de
gestão (SAP), nos meses de outubro e novembro/18.
30.

A situação financeira das Requerentes também foi

agravada por descumprimentos contratuais cometidos pelo seu mais importante
parceiro comercial, o Grupo Somos Educação, que desde o final de 2015 detém
os direitos de exploração dos selos editoriais Saraiva, Ática e Scipione,
fornecedoras da principal categoria de produtos das Requerentes. Tais
descumprimentos consistiram em (i) recusas injustificadas e atrasos na entrega de
livros, com suposto beneficiamento de outros concorrentes das Requerentes; (ii)
não atendimento de pedidos de fornecimento de livros; (iii) realização de vendas
diretas pelo Grupo Somos Educação no varejo; e (iv) retenção indevida de créditos
milionários das Requerentes, decorrentes da devolução de produtos, entre outras
condutas abusivas.
31.

Todos esses fatores provenientes da crise que assolou o

país nos últimos anos, aliado à tendência mundial de queda do mercado de
livrarias físicas, comprometeram o resultado das companhias que atuam no setor
no curto e no longo prazo, bem como na sua capacidade de investimento e geração
de valor, fatos estes que acabaram por levar a Saraiva à incapacidade de honrar
com suas obrigações no tempo e modo acordados.
32.

Há de se destacar, contudo, que as Requerentes não têm

medido esforços para enfrentar esse momento de crise, e adotou e continua
adotando uma série de medidas focadas na perenidade e rentabilidade:
(a)

Em 2015, focou nos pilares estruturais que para o sucesso da
estratégia de seus negócios, com avanços importantes nas frentes
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de Experiência do Cliente, Gestão de Estoques, Nível de Despesas,
Instrumentos de Gestão e Engajamento dos Colaboradores;
(b)

Iniciou, em 2016, uma segunda etapa com foco em aprimorar a
rentabilidade e geração de caixa a partir de um diagnóstico com
visão 360 graus e uma série de iniciativas para melhoria da
eficiência operacional;

(c)

A partir de 2017, foi iniciada a terceira etapa, com foco na
execução disciplinada das iniciativas existentes e na promoção de
um ambiente que favorecia a geração contínua de iniciativas de
geração de valor, ao mesmo tempo em que consolidava a
transformação da Companhia com a redefinição do propósito da
Marca e o desenho da nova Cultura organizacional;

(d)

Neste último ano, com vistas aos desafios econômicos e
operacionais do mercado e indicadores que retratam uma mudança
na dinâmica do varejo, foram tomadas medidas voltadas para a
evolução da operação com base em três pilares principais: (i)
geração de resultado operacional; (ii) otimização da estrutura de
capital; e (iii) aumento da eficiência na gestão de créditos
tributários.

33.

Visando a deixar sua estrutura mais enxuta e dinâmica,

o Grupo Saraiva descontinuou algumas lojas7, assim como deixou de trabalhar
diretamente com categorias de produtos de menor rentabilidade e maior demanda
de capital de giro, como Tecnologia (vide gráfico abaixo). Neste movimento, a

Disponível em https://exame.abril.com.br/negocios/em-crise-livraria-saraiva-fecha-20-lojas/, acesso em
16/11/2018, às 14:09.
7
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Saraiva diminuirá substancialmente a geração de créditos tributários, uma das
principais razões de consumo de Caixa nos últimos anos.

Redução/Eliminação das categorias mais ofensivas à Rentabilidade

34.

Como reflexo da alteração do mix de categorias de

produtos da Companhia, e com o auxílio da consultoria Galeazzi & Associados,
que vem apoiando amplamente a Companhia nesse processo, o Grupo Saraiva (i)
encerrou as atividades 11 (onze) lojas Saraiva, que possuíam baixa perspectiva de
geração de valor; (ii) fechou de 8 (oito) unidades iTown, lojas especializadas
Apple da Saraiva; (iii) desligou aproximadamente 700 (setecentos) colaboradores
em todas as unidades de negócio da Companhia, adaptando a estrutura de custos
e despesas à nova estratégia da Saraiva; (iv) revisou e otimizou sua malha
logística; e (v) implementou o “Orçamento Base Zero”, definido pelo mínimo
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necessário de funções e colaboradores para manter a operação, sem causar
impactos negativos nos resultados e no atendimento ao cliente.
35.

Em linhas gerais, este é o relato, resumido e específico,

dos fatos que levaram a Saraiva a uma situação de crise econômico-financeira que
lhe compeliu a este Pedido de Recuperação Judicial, bem como das medidas que
vêm sendo tomadas para a superação de sua crise. As ora Requerentes, conforme
demonstrado acima, têm totais condições de manter sua atividade e, por
conseguinte, de se reerguer desta crise que as assolou nesses últimos anos,
necessitando, contudo, recorrer ao Poder Judiciário para que o seu endividamento
possa se adequar à nova realidade de seus negócios.
36.

Assim, as Requerentes apresentam este Pedido de

Recuperação Judicial para viabilizar a superação de sua crise econômicofinanceira, a fim de, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/2005, permitir a
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores (atualmente, são
aproximadamente 3.000 empregados) e dos interesses dos mais de 1.100 credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica do país.

Da devida instrução da petição inicial deste Pedido de Recuperação Judicial
37.

Feita, no capítulo anterior, a exposição das causas

concretas da situação patrimonial do Grupo Saraiva e das razões de sua crise
econômico-financeira, consoante estabelecido no inciso I do art. 51 da Lei
11.101/2005, as Requerentes demonstram a seguir o atendimento aos demais
pressupostos e requisitos legais para o requerimento desta recuperação judicial.
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38.

Nos termos do caput e dos incisos do art. 48 da Lei

11.101/2005, as Requerentes requerem a juntada de documentos que comprovam
que: (i) exercem regularmente suas atividades empresarias há mais de 2 (dois)
anos, conforme estatutos sociais e contratos sociais e certidões da Junta Comercial
do Estado de São Paulo (doc. 1); (ii) não foram falidas nem obtiveram concessão
de recuperação judicial há menos de 5 (cinco) anos, conforme certidões de
distribuição falimentar (doc. 3); e (iii) nunca foram condenadas ou tiveram, como
administrador ou acionista, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos
na Lei 11.101/2005, conforme certidões de distribuição criminal (doc. 4).
39.

Já nos termos dos incisos II a IX do art. 51 da Lei

11.101/2005 (rememore-se que o inciso I de tal dispositivo legal já foi atendido
no capítulo anterior), as Requerentes pleiteiam a juntada dos seguintes
documentos:
Inciso II –

demonstrações contábeis relativas aos 3 (três)
últimos exercícios sociais e as levantadas
especialmente para instruir este Pedido de
Recuperação Judicial, compostas de balanço
patrimonial,

demonstração

de

resultados

acumulados e desde o último exercício social e
relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua
projeção (doc. 5);
Inciso III –

relação nominal dos credores das Requerentes
(doc. 6);
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Inciso IV –

certidões de regularidade das Requerentes na
Junta Comercial dos Estados do Amazonas,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo,
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo,
estatutos sociais atualizados, atas de nomeação
dos atuais administradores (doc. 1), além das atas
de deliberação dos administradores, com a
concordância

dos

acionistas

controladores,

autorizando a propositura deste Pedido de
Recuperação Judicial, nos termos do parágrafo
único do art. 122 da Lei 6.404/1976 (doc. 7);
Inciso VII –

extratos atualizados de suas contas bancárias e de
suas aplicações financeiras, emitidos pelas
respectivas instituições financeiras (doc. 8);

Inciso VIII – certidões dos cartórios de protestos situados nas
comarcas das sedes das Requerentes (São
Paulo/SP) e naquelas onde possuem filiais
(Estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito
Federal, Espirito Santo, Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande
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do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Sergipe e São Paulo) (doc. 9); e
Inciso IX –

relação subscrita de todas as ações judiciais em
que as Requerentes atualmente figuram como
parte (doc. 10).

40.

Em complementação e nos termos dos incisos IV e VI

do art. 51 da Lei 11.101/2005, as Requerentes também requerem a juntada da
relação de seus empregados e da relação dos bens particulares dos seus acionistas
controladores e dos seus administradores, porém o fazem em petição separada
diante do sigilo que deve ser conferido a tais documentos, que devem ser autuados
em incidente a ser processado em apartado e sob segredo de justiça, como já
decidido pela jurisprudência8, facultado o acesso somente a este MM. Juízo, ao
representante do Ministério Público e ao administrador judicial e proibida a
extração de cópias, conforme item “k” do pedido desta petição inicial.
41.

Finalmente, informam as Recuperandas que elas deixam

de apresentar algumas das certidões necessárias ao ajuizamento do pedido, as
“Entretanto, o acesso irrestrito a essa informação, por qualquer pessoa, pode colocar em risco o direito à
intimidade, ao sigilo fiscal e à vida privada dos trabalhadores incluídos na referida relação, já que tal documento
contém dados pessoais e que poderiam expor essas pessoas desnecessariamente. Nesse sentido, determino que a
relação de fls. 2195/2282 seja autuada em apartado, em incidente próprio, e seja mantida sob segredo de Justiça.”
(Recuperação Judicial nº 1030812-77.2015.8.26.0100, em trâmite junto à 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, proferida pelo Juiz de Direito Daniel Carnio Costa em
6/4/2015 e disponibilizada no DJE em 17/4/2015 – ref. Grupo OAS);
“Quando da distribuição da ação foram apresentados pelas requerentes vários documentos para instruir a petição
inicial (fls. 24/1667) e dentre eles constavam as declarações de bens particulares dos sócios. Em razão disso, as
requerentes pediram que referidos documentos tramitassem sob segredo de justiça (fls. 19), tendo este Juízo
determinado verbalmente ao Escrivão da Serventia que fosse restringido o acesso aos autos na tarde de sexta-feira
(21/03), uma vez que só nesta data foi constatada a existência de tais documentos. Realmente referidos documentos
estão protegidos pelo Sigilo Fiscal e não devem ter acesso irrestrito.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 202323166.2016.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/8/2016 – ref. Usina
Santa Elisa S.A e Outras).
8
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quais, infelizmente, apesar de requeridas, ainda não foram disponibilizadas pelos
órgãos competentes. A lista das certidões não apresentadas encontra-se anexa a
esta petição (doc. 11). Considerando, entretanto, a urgência no ajuizamento deste
pedido de Recuperação Judicial, demonstrada inclusive pela existência de pedidos
de falência contra as Requerentes, elas requerem a apreciação do seu
requerimento de processamento desta Recuperação Judicial independentemente
das certidões faltantes, protestando-se, desde já, pela sua posterior juntada nestes
autos.
42.

À vista do demonstrado neste capítulo e no anterior, o

Grupo Saraiva comprova estar completa a documentação exigida pelos arts. 48 e
51 da Lei 11.101/2005 e preenchidos os requisitos específicos da petição inicial
da recuperação judicial a ensejar o deferimento de seu processamento, o que fica
desde já consignado e requerido.

Do plano de recuperação judicial
43.

O

plano

de

recuperação

judicial,

contendo

discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados e seu
resumo, demonstração de sua viabilidade econômica e laudo econômicofinanceiro e de avaliação de seus bens e ativos, será apresentado nestes autos no
prazo de 60 (sessenta) dias úteis, nos termos dos arts. 50, 53 e 54 da Lei
11.101/2005 e do art. 219 do CPC, conforme item “h” do pedido desta petição
inicial.

Dos pedidos
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44.

Diante de todo o exposto, considerando a competência

deste MM. Juízo, presentes os requisitos e os pressupostos legais bem como
estando em termos a documentação exigida, o Grupo Saraiva requer seja
deferido o processamento de sua recuperação judicial, conforme previsto no
art. 52 da Lei 11.101/2005, e, como consequência:
a)

seja nomeado o administrador judicial, que
deverá ser intimado pessoalmente para, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, assinar termo de
compromisso

e

apresentar

proposta

de

remuneração para posterior manifestação pelas
Requerentes e fixação de valor e forma de
pagamento por este MM. Juízo, nos termos dos
arts. 21, 22, 24, 33 e 52, inciso I, da Lei
11.101/2005;
b)

seja determinada a dispensa da apresentação de
certidões

negativas

para

as

Requerentes

exercerem suas atividades empresariais, nos
termos do art. 52, inciso II, da Lei 11.101/2005;
c)

seja ordenada a suspensão de todas as ações ou
execuções contra as Requerentes bem como
reconhecida a impossibilidade de venda ou
retirada de seu estabelecimento dos bens de
capital essenciais às suas atividades, nos termos
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dos arts. 6º, 49, § 3º, e 52, inciso III e § 3º, da Lei
11.101/2005 e do art. 219 do CPC9;
d)

seja determinada a apresentação de contas
demonstrativas

mensais

pelas

Requerentes

enquanto perdurar a recuperação judicial, nos
termos do art. 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005,
até o último dia de cada mês referente ao mês
anterior, diretamente ao administrador judicial ou
a este MM. Juízo em incidente a ser processado
em autos apartados;

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. Contagem de prazo de
suspensão do art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/05, que deve ser feita em dias úteis de acordo com o art. 219 do CPC/15.
O cômputo dos dias úteis contribui para a segurança jurídica ao estabelecer critério objetivo ao mesmo tempo em
que favorece a eficiência da recuperação judicial e maior oportunidade para a recuperanda cumprir os atos
processuais que visam à recuperação judicial em prol de sua própria preservação (art. 47 da Lei n. 11.101/05).
Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2198137-98.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Hamid Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 1/11/2017);
“Recuperação judicial. Decisão que determinou que a contagem do prazo de suspensão previsto no § 4º do art. 6º
da Lei 11.101/2005 seja realizada em dias corridos. Agravo de instrumento da recuperanda. Natureza
eminentemente processual do ‘stay period’, cabendo aplicar-se o disposto no art. 219 do CPC/2015. Jurisprudência
da 1ª Câmara de Direito Empresarial deste TJSP, a abonar a contagem em dias úteis. Reforma da decisão agravada.
Agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2061842-54.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/8/2017);
“O artigo 6º, § 4º da Lei 11.101/2005 estabeleceu um prazo de suspensão das ações e execuções movidas contra a
recuperanda, viabilizando, por meio de uma “trégua”, seja encontrado um equilíbrio entre o interesse particular
dos credores, de que sejam satisfeitos seus direitos, e da coletividade, de salvaguardar estruturas empresariais úteis
para o bem estar econômico da população. (...) Tudo resulta, portanto, na necessidade do prazo previsto no artigo
6º, § 4º da Lei 11.101 ser contado na forma proposta na decisão recorrida, em dias úteis.” (TJSP, Agravo de
Instrumento nº 2072098-56.2017.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 14/6/2017);
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Contagem do prazo de suspensão do art. 6º., par. 4º. da L. 11.101/05 que deve ser
feita em dias úteis. Harmonização com o artigo 219 do CPC/15. Irrelevância de a LRF se tratar de lei especial, se
o período de seis meses decorre da soma de prazos e atos processuais necessários à realização da AGC. O stay
period não tem a natureza estrita de prazo de direito material, pelo só fato de se encontrar na LRF. Cuida-se de
prazo misto, que a um só tempo suspende a prescrição (efeito material) e também o andamento de ações em curso
(efeito processual) por seis meses, para fins de reorganização da empresa em crise. LRF é microssistema, que
contém regras de direito material, processual, penal e tributário. Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento nº 2147893-05.2016.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 29/3/2017).
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e)

seja ordenada a intimação do representante do
Ministério Público e a comunicação às Fazendas
Públicas Federal e dos Estados e Municípios em
que as Requerentes têm estabelecimento, nos
termos do art. 52, inciso V, da Lei 11.101/2005;

f)

seja ordenada a expedição de edital na forma do
§ 1º e incisos do art. 52 da Lei 11.101/2005 para
publicação no órgão oficial e autorizada a sua
publicação resumida em jornal de grande
circulação bem como a sua divulgação no site das
Requerentes;

g)

seja determinado ao Distribuidor que não receba
as habilitações ou divergências aos créditos
relacionados pelas Requerentes (doc. 6) e
publicados no edital do item anterior, as quais
devem

ser

apresentadas

diretamente

ao

administrador judicial, nos termos do art. 7º, § 1º,
da Lei 11.101/2005;
h)

seja determinada a apresentação de plano de
recuperação judicial pelas Requerentes, no prazo
de 60 (sessenta) dias úteis, nos termos dos arts.
50, 53 e 54 da Lei 11.101/2005 e do art. 219 do
CPC;
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i)

seja comunicado o deferimento do processamento
da recuperação judicial a todos os Juízos desta
Comarca;

j)

seja determinada a anotação da recuperação
judicial pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo, nos termos do parágrafo único do art. 69
da Lei 11.101/2005; e

k)

seja determinada a autuação da relação dos
empregados e da relação dos bens particulares dos
acionistas

e

sócios

controladores

e

dos

administradores das Requerentes em incidente a
ser processado em apartado e sob segredo de
justiça, facultado o acesso apenas a este MM.
Juízo, ao representante do Ministério Público e ao
administrador judicial e proibida a extração de
cópias.
45.

Pleiteia-se que as cópias juntadas aos autos façam a

mesma prova que os originais, já que declaradas autênticas pelos patronos das
Requerentes, nos termos do art. 425 do CPC.
46.

Protesta-se pela produção de todas as provas que se

façam necessárias a mostrar a verdade dos fatos alegados.
47.

Requer-se que as intimações relativas ao presente feito

sejam feitas em nome dos advogados Joel Luís Thomaz Bastos (OAB/SP
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122.443), Ivo Waisberg (OAB/SP 146.176) e Bruno Kurzweil de Oliveira
(OAB/SP 248.704), com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311,
13º andar, São Paulo/SP, CEP 04.538-133, sob pena de nulidade, nos termos do
art. 272, § 5º, do CPC.
48.

Dá-se à causa o valor de R$ 674.698.227,29 (seiscentos

e setenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte e sete
reais e vinte e nove centavos) e requer-se a juntada dos comprovantes de
pagamento das respectivas taxas judiciárias (doc. 12).
Termos em que, respeitosamente,
P. Deferimento.
São Paulo, 23 de novembro de 2018.
Joel Luís Thomaz Bastos
OAB/SP 122.443

Ivo Waisberg
OAB/SP 146.176

Lucas Rodrigues do Carmo
OAB/SP 299.667

Bruno Kurzweil de Oliveira
OAB/SP 248.704

Beatriz Delácio Gnipper
OAB/SP 331.734
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