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 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Ana Lucia Soares Pereira Mazza 

 
Em 24/09/2015 

 
 
 

Decisão               
 
Trata-se de pedido de recuperação judicial com pedido de liminar, formulado por NITRIFLEX S.A. 
INDUSTRIA E COMERCIO, alegando que atua há 40 anos no ramo de produção de elastrômetros 
e látices de forma a suprir as exigências do mercado nacional e internacional, atendendo a nichos 
diversificados de mercado, produzindo elastrômetros para os segmentos de componentes 
automotivos, construção civil, eletroeletrônicos, calçados, indústria alimentícia, indústria têxtil e 
outras, tendo se estabelecido como uma das maiores indústrias petroquímicas do país.  
 
Aduz que em razão de investimentos no parque fabril cumulado com a crise financeira que assola 
o país, teve um aumento significativo do volume de endividamento de curto prazo.  
 
Ressalta ainda, que em razão do alto volume de endividamento de curto prazo, as instituições 
financeiras que detém garantias que incidem sobre os recebíveis da empresa, acabam por 
promover um excessivo e sufocante bloqueio de boa parte do faturamento comprometendo o 
capital de giro  e prejudicando o fluxo de caixa, necessitando da recuperação judicial.  
 
Afirma, para tanto, o cumprimento dos requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005, requerendo 
ainda em caráter de liminar que seja determinado a todas as instituições financeiras que 
mantenham relações com  a requerente a se absterem de utilizar o mecanismo conhecido como 
"trava bancária", sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo. 
 
Com a inicial de fls.03/26, vieram os documentos de fls.27/882 e 885/889. 
 
Às fls.961, foi determinada a emenda a inicial no tocante ao pedido contido no item A de fls.25, 
tendo o autor se manifestado as fls.963/968. 
 
As fls.972,foi recebida a emenda a inicial e nomeado perito economista, que apresentou laudo as 
fls., afirmando o cumprimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial.  
 
Laudo pericial as fls.990/1001. 
 
É O BREVE RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. 
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A Lei 11.101/2005, visa a reorganização das empresas que, nada obstante a crise instaurada tem 
condições de superá-la, atingindo o fim social a que se destina. 
Na hipótese versada nos autos, a empresa atua há 40 anos no mercado petroquímico do país, 
gerando milhares de empregos diretos e indiretos, desempenhando importante função na 
economia, contribuindo para as atividades de componentes automotivos, construção civil, 
eletroeletrônicos, calçados, indústria alimentícia, indústria têxtil e outras, que são de enorme 
relevância para o desenvolvimento industrial do país e consequentemente de suma importância 
para o desenvolvimento da sociedade. 
 
Os documentos acostados aos autos, bem como a avaliação pericial prévia de fls.990/1001 , 
noticiam e comprovam a crise financeira enfrentada pela requerente e as razões da mesma, tendo 
sido ainda constatada a sua viabilidade bem como o cumprimento dos requisitos do art.51 da Lei 
11.101/05, havendo para tanto, necessidade de intervenção judicial para possibilitar a sua 
recuperação e a continuação de suas atividades, com os respectivos reflexos sócio-econômicos 
nos termos do art.47 da Lei 11.101/2005. 
 
Em razão do exposto, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, DEFIRO A RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL de NITRIFLEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, nomeando como Administrador Judicial 
Roberto Gonçalves & Advogados, CNPJ 35.814.508/0001-08, e como profissional responsável o 
Dr. Fábio Picanço de Seixas Loureiro, inscrito na OAB/RJ sob o nº 114.886, e no CPF/MF sob o nº 
016.370.407-41, que deverá ser intimado nos telefones: (021)2220-2289/ 97193-0059, para 
assinar o termo de compromisso previsto no art.33 da Lei supra citada. 
 
Na forma do art.24 da citada Lei, fixo seus honorários em 3% (três por cento) sobre os créditos 
submetidos à recuperação judicial, levando-se em conta o passivo estimado as fls.698/708 que 
atinge o montante de R$103.008.132,59, podendo tal valor ser alterado quando da fixação do real 
quantitativo do Quadro Geral de Credores, devendo o pagamento ser efetuado mensalmente, 
dividido em 24 parcelas, observando-se o que consta do §2º do referido dispositivo legal. 
 
Nos termos do art. 52, II, da LRF, determino a dispensa da apresentação de certidões negativas 
para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para 
recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando-se o art. 69 da LRF, ou 
seja, que o nome empresarial seja seguido da expressão em Recuperação Judicial. 
 
Determino a suspensão de todas as ações ou execuções contra a devedora, devendo permanecer 
os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 
7º do art. 6º da LRF e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da 
mesma lei, providenciando a devedora as comunicações competentes. 
 
Determino a apresentação mensal pela recuperanda de suas contas nos termos do inciso IV do 
art.52, bem como plano de recuperação no prazo do artigo 53 da Lei 11.101/05. 
 
 Expeça-se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e 
Municípios em que a devedora tiver estabelecimentos. 
 
 
Expeça-se o edital a que se refere o art. 52, § 1º, da LRF, com advertência dos prazos dos art. 7º, 
§ 1º, e art. 55, da mesma lei. 
 
Expeça-se edital conforme o art. 52, § 1º, também da LRF, observando o contido nos incisos I, I e 
II, devendo constar expressamente a advertência aos credores de que deverão em 15 dias 
apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou divergência quanto aos créditos 
relacionados, que deverão ser protocoladas neste Juízo que cuidará de entregar ao administrador 
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judicial. 
 
Por fim, resta a análise do pedido de liminar: 
 
Alega a requerente que está sofrendo verdadeira "asfixia" financeira provocada pelos Bancos 
Credores de seus financiamentos de capital de giro que receberam em garantia, a caução dos 
direitos creditórios sobre os recebíveis e estão se apoderando de praticamente 80% dos créditos. 
Requer para tanto a concessão de liminar para o levantamento da chamada "trava bancária". 
 
Como é sabido, de acordo com o artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005, não existe nenhuma 
irregularidade nos procedimentos adotados pelos bancos credores, detentores daquelas garantias. 
 
 No entanto, deve se fazer uma ponderação dos interesses em conflito, quais sejam, o da 
empresa em recuperação judicial e o do credor, instituição financeira. 
 
Sendo esta a realidade fática, forçoso se faz reconhecer, a necessidade de solidarização do 
prejuízo, em busca de um bem maior, qual seja, a preservação da empresa e todos os 
consectários dela decorrentes, ex vi do art.47 da citada Lei. Pensar de outra forma, é 
simplesmente condenar a recuperanda ao insucesso do seu processo de recuperação, além de 
ser contrária a pacífica jurisprudência do TJRJ que admite  a liberação da "trava bancária" como 
medida para possibilitar o sucesso da recuperação e a preservação da empresa. 
 
Neste sentido, 
 
"AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU EM 
PARTE A LIMINAR, LIMITANDO A DENOMINADA "TRAVA BANCÁRIA" A 20% DOS 
RECEBÍVEIS DA EMPRESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIDA. DECISÃO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A preliminar arguida deve ser rejeitada. Isto porque a simples 
leitura do decisum ora impugnado revela que o entendimento adotado pelo douto Magistrado 
singular foi devidamente fundamentado, não havendo em que se falar em violação do disposto no 
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No mérito, tenho que o presente recurso não deve ser 
provido. Em consonância com o artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, as cessões fiduciárias de direitos 
de crédito se sujeitam ao regime da recuperação judicial. É pacífico o entendimento jurisprudencial 
no sentido de se admitir a liberação da "trava bancária" em sede de recuperação judicial, como 
medida para possibilitar o sucesso da recuperação e preservação da empresa. Multa diária pelo 
descumprimento da decisão judicial fixada em patamar razoável. Decisão que se mantém. 
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO 
CPC."(TJRJ, 0057025-15.2013.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO , REL.DES. DES. 
ALEXANDRE CAMARA - Julgamento: 07/02/2014 - SEGUNDA CAMARA CÍVEL) 
 
" AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR. REDUÇÃO DE 
RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. SÚMULAS N.º 58 E N.º 59 DESTE 
TRIBUNAL. 1. Conforme a orientação das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior 
Tribunal de Justiça, o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao processo de 
recuperação judicial, uma vez que possui a mesma natureza de propriedade fiduciária, podendo o 
credor valer-se da chamada trava bancária. 2. Este Tribunal, em casos especialíssimos, vem 
mitigando parcialmente a orientação do STJ, adotando o entendimento no sentido de que a 
utilização do mecanismo da "trava bancária" pela instituição financeira para reconhecer que a 
apropriação integral do percentual de recebíveis pactuado como garantia do empréstimo poderia 
constituir entrave ao êxito do soerguimento da agravada, residindo neste ponto o risco de dano in 
reverso irreparável ou de difícil reparação para a empresa. 3. Embora o crédito garantido por 
cessão fiduciária não se submeta ao processo de recuperação judicial, circunstância que permite 
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ao credor valer-se da chamada trava bancária, a liberação de 70% do mesmo às empresas 
agravantes permite o livre acesso e movimentação de boa parte dos recebíveis com causa no 
contrato firmado com a VALEC. 4. A decisão agravada, proferida em regime de cognição não 
exauriente, não é teratológica e deve ser mantida com fundamento nas súmulas n.º 58 e n.º 59 
deste Tribunal. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. ART.557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL."(TJRJ, 0025957-76.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
REL.DES. DES. CARLOS AZEREDO DE ARAUJO - Julgamento: 09/06/2015 - NONA CAMARA 
CIVEL). 
 
A avaliação prévia do perito do Juízo de fls.990/1001, aponta a necessidade de ser garantido a 
requerente o acesso a 70% dos recursos em moeda corrente ou títulos conversíveis em 
disponibilidades de caixa em curto prazo (duplicatas a vencer) que se constituem em parte do total 
das garantias em poder dos bancos  credores.  
 
Ressalte-se, que como atestado pelo Expert, o impacto da liberação de 70% da trava sobre o 
montante global das garantias oferecidas pela requerente e detidas pelos bancos credores é  
extremamente reduzido, sendo este de apenas 12% do total das garantias atuais conforme item 
D.3 de fls. 997 do laudo pericial. 
 
Por fim, deve ser salientado, que o perito é auxiliar do juízo, sendo certo que suas conclusões 
estão sempre mais eqüidistantes dos interesses de cada um dos litigantes, caso em que devem 
ser prestigiadas à falta de elementos seguros em contrário. 
 
Diante do já decidido pelo Eg. STJ, no REsp. 1.263.500 -ES, a hipótese ventilada como dito 
acima, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, havendo, para tanto, a preocupação 
do impacto econômico decorrente de eventual autorização judicial.  
 
Contudo, sempre respeitando decisões superiores, este juízo acolhe a posição adotada pelo 
eminente Ministro Luiz Felipe Salomão no REsp.acima citado e  DETERMINO  a liberação de 
70% do total dos créditos que se encontram ao abrigo da trava das Instituições Financeiras 
mencionadas nos itens a, b e c de fls.7/8 do laudo técnico de fls., no prazo de 48 horas contados 
do recebimento do oficio, SOB AS PENAS DO ART.330 DO CP SEM PREJUIZO DA MULTA 
DIÁRIA QUE FIXO EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) observando-se a necessidade de 
abertura de conta judicial vinculada a este juízo, com o objetivo de evitar a diluição do referido 
crédito, para que não haja pagamento a outros credores submetidos ao plano.  
 
No prazo de 120 dias, a recuperanda deverá demonstrar a utilização do crédito exclusivamente 
destinado ao processo de recuperação empresarial, ocasião em que o juízo decidirá pela 
restituição do crédito ao autor fiduciário ou, a depender da situação da época, a prorrogação da 
liberação da trava.  
 
Ante o exposto, defiro em parte a pretensão da recuperanda, observando-se as condições 
impostas na presente decisão e determino a expedição de ofícios com urgência as instituições 
financeiras cujos os endereços se encontram as fls.968, sendo certo que os ofícios deverão ser 
instruídos com a copia na íntegra da presente decisão e poderão ser retirados pelos patronos do 
requerente em cartório, se assim desejarem.  
 
CUMPRA A SERVENTIA COM URGÊNCIA AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS NA PRESENTE, 
INTIMANDO-SE TODOS E DANDO-SE CIENCIA AO MINISTÉRIO PUBLICO. 
 
PUBLIQUE-SE.   
 

Duque de Caxias, 24/09/2015. 
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___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Ana Lucia Soares Pereira Mazza 
 

Em ____/____/_____ 
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