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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA __ VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 

DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE SOLVENTES TINTAS E 

VERNIZES TEMPO LTDA., sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 33.197.260/0001-58, situada à Travessa Leonor Mascarenhas, 108, 

Ramos – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 21.040-130 (Doc. 1), (“Redutor Tempo” ou 

“Recuperanda”), vem à V.Exa., por seus advogados abaixo assinados (Doc. 2), com 

fundamento nos artigos 47 e 48 da Lei nº 11.101/2005 (“LFR”), requerer 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL pelas razões de fato e de direito que seguem: 

 

I. A ORIGEM E O DESENVOLVIMENTO DA REDUTOR TEMPO EM 

BREVES LINHAS  

 

1. A história da Indústria Tempo começa, na década de 50, com um sonho de 

Lourival Santos: produzir seu próprio solvente. 
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2. Vendedor de uma loja de tintas e redutores, Lourival Santos decidiu 

utilizar seus conhecimentos para produzir seu próprio redutor, abrindo então um pequeno 

negócio com seu irmão, Arnaldo Santos, nos fundos de uma loja na Rua do Riachuelo. 

 

3. A ideia era simples: aprimorar sua produção e fazer os processos com mais 

segurança. E foi assim que os dois irmãos decidiram alugar um terreno na Rua Sizenando 

Nabuco, em Manguinhos. A ideia foi tão promissora que eles acabaram se mudando para 

um galpão na Travessa Leonor Mascarenhas 108, em Ramos, atual endereço da Redutor 

Tempo. 

 

4. Toda essa experiência na década de 50 deu base para que a Redutor Tempo 

fosse criada, finalmente, em 1959. Tudo era feito com muita simplicidade, mas também 

com muito empenho. 

 

5. Inicialmente com um colaborador na fábrica – Eumar Soares da Silva – e 

um motorista – Mário Ferreira da Rocha – a empresa entregava cerca de 100 galões por 

dia. Todo o processo (desde a criação das embalagens, enchimento dos galões, vendas e 

entrega) era feito manualmente, quase que de forma artesanal. 

 

6. Já nos anos 70, Jorge Elmor, genro de Lourival Santos, assumiu a empresa 

e iniciou uma fase de muitos avanços e crescimento. Jorge Elmor era conhecido por seu 

espírito empreendedor e por ser um líder que valorizava seus colaboradores. Neste 

período, a Redutor Tempo deu um salto no seu crescimento e passou a comercializar seus 

produtos para todo o Brasil. 

 

7. O que antes era um pequeno galpão alugado tornou-se uma área de 8.000 

m², com cerca de 80 colaboradores e mais de 30 representantes espalhados pelo País. 
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8. Jorge Elmor continuou trabalhando com empenho e dedicação até o dia do 

seu falecimento, aos 80 anos, em 2013. Após isso, a Redutor Tempo entrou em sua gestão 

atual, liderada por Roseana Elmor que manteve a empresa como sendo referência em 

qualidade dos seus produtos. 

 

9. Assim, tem-se que a Redutor Tempo é uma empresa que opera no mercado 

nacional desde 1959 produzindo e comercializando redutores, querosene, desengraxantes, 

impermeabilizantes e produtos especiais. Desde sua fundação é uma empresa de caráter 

familiar, que detém um papel de destaque no mercado nacional, particularmente no estado 

do Rio de Janeiro.  

 

10. Atualmente, a Redutor Tempo conta com 46 empregados, 16 

representantes comerciais, uma produção de aproximadamente 229 mil litros de solventes 

e derivados por mês, 82 fornecedores, 1351 clientes, bem como um recolhimento médio 

anual de quinze milhões de reais a título de impostos e tributos.  

 

11. Ocorre que, em função da conjuntura econômica desfavorável dos últimos 

anos que vem assolando, especialmente, o Estado do Rio de Janeiro, e, consequentemente, 

afetando consideravelmente os resultados da empresa, não lhe restaram alternativas a não 

ser requerer a esse i. Juízo a concessão do benefício da recuperação judicial, de modo que 

seja possível o seu soerguimento e a continuidade de suas operações.  

 

II. COMPETÊNCIA 

 

12. As atividades da Redutor Tempo, assim como sua fábrica, seus 

empregados e ativos, estão concentradas no Brasil, mais especificamente na Capital do 

Estado do Rio de Janeiro. 
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13. O artigo 3º da LFR estabelece que compete ao juízo do local do “principal 

estabelecimento do devedor” o processamento e julgamento da recuperação judicial. 

Portanto, em sendo a Capital do Estado do Rio de Janeiro o principal local de atividades 

da Redutor Tempo, não há dúvidas quanto à competência desse foro. 

 

14. Como não poderia deixar de ser, esse é o entendimento adotado pela 

jurisprudência pátria:  

 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL AJUIZADO NO DISTRITO 

FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O 

RIO DE JANEIRO - RJ. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. 

ARTS. 3º E 6º, § 8º, DA LEI N. 11.101/2005. VIOLAÇÃO NÃO 

CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E 

INATIVIDADE DA EMPRESA. POSTERIOR 

MODIFICAÇÃO DA SEDE NO CONTRATO SOCIAL. 

QUADRO FÁTICO IMUTÁVEL NA INSTÂNCIA ESPECIAL. 

ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) 2. A qualificação 

de principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 

11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à apuração do 

local onde exercidas as atividades mais importantes da 

empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço 

da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de 

alteração no presente caso.(...)” (STJ, Quarta Turma, REsp 

1006093/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 

20.5.2014) (grifos acrescidos)1 

 

15. Portanto, não restam dúvidas quanto à competência de um dos juízos das 

varas empresariais desta Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para o 

processamento e julgamento do presente feito. 

 

                                                           
1 No mesmo sentido: STJ, Quarta Turma, RESP 439965/RS, Rel. Raul Araújo, DJ 20.6.2013; STJ, Segunda 

Seção, CC 116743/MG, Rel. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Luis Felipe Salomão, DJ 10.10.2012; TJSP, AI 

nº 0080995-49.2013.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre 

Marcondes, julgado em 21.5.2013. 
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III. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA 

 

16. Considerando que a Redutor Tempo vem enfrentando diversas 

dificuldades financeiras, que ensejaram o presente pedido de recuperação judicial, e que 

não se encontra em condições de arcar com as custas e taxas processuais em vultuosa 

monta, não lhe restam escolhas a não ser pleitear, a esse d. Juízo, o benefício amplamente 

aceito pela jurisprudência pátria2 e previsto e no artigo 5º, XXXIV, da CRFB/88 e artigos 

98 e seguintes do CPC. 

 

17. Para que não restem dúvidas de que a Redutor Tempo faz jus ao benefício 

pretendido, veja o provisionamento contábil para o fim do ano de 2018: 

 

 

 

18. Ora, Exa., considerando que a previsão é que a Redutor Tempo, tendo a 

sua recuperação judicial concedida, volte a ser superavitária3 somente em dezembro de 

2018, evidente que não detém condições de arcar com as custas judiciais necessárias nesse 

momento. 

                                                           
2 STJ, AgInt no AREsp 1187010/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

26.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1509032⁄SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

19.03.2015.  
3 Sem que seja realizada a quitação das dívidas históricas, conforme a penúltima linha constante da planilha 

em referência. 
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19. Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins 

argumentativos, requer-se seja autorizado à Redutor Tempo o pagamento das custas 

processuais ao final do processo, nos termos dos artigo 99 e subsequentes do CPC e do 

Enunciado nº 27 do Fundo Especial do TJRJ4, ou, subsidiariamente, o seu parcelamento. 

 

IV. RAZÕES DA CRISE E VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

20. A crise financeira atualmente enfrentada pela Redutor Tempo é o resultado 

da combinação de inúmeros fatores que, ao longo dos últimos anos, foram agravando a 

sua situação financeira.  

 

21. Dentre esses diversos fatores, o principal se deu pela grave crise enfrentada 

pelos País nos últimos anos, que ensejou a elevação dos custos fixos da empresa5 e a 

consequente retração dos consumidores, uma vez que estes se viam com uma considerável 

redução em sua demanda.  

 

22. Mesmo nesse cenário, a Redutor Tempo adotou diversas estratégias de 

modo a viabilizar o aumento de suas vendas e a consequente manutenção de suas 

atividades, como, por exemplo, a tentativa de renegociação das dívidas tidas com seus 

fornecedores (Doc. 3). 

 

                                                           
4 “Considera-se conforme ao princípio da acessibilidade ao Poder Judiciário (CF/88 , art. 5º, XXXV) a 

possibilidade, ao critério do Juízo em face da prova que ministre a parte autora acerca da possibilidade de 

recolhimento das custas e a taxa judiciária ao final do processo, ou de recolhimento em parcelas no curso 

do processo, desde, em ambas as situações, que o faça antes da sentença, como hipótese de singular exceção 

ao princípio da antecipação das despesas judiciais (CPC, art. 19), incumbindo à serventia do Juízo a 

fiscalização quanto ao correto recolhimento das respectivas parcelas.” 
5 Como mão de obra e matéria prima. 
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23. Ocorre que, ofertada a renegociação em fevereiro do corrente ano, um de 

seus maiores fornecedores, e também credores, a empresa QUANTIQ DISTRIBUIDORA 

LTDA. não só não aceitou a repactuação da dívida, como também efetuou o protesto em 

desfavor da Redutor Tempo em aproximadamente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 

(Doc. 4). 

 

24. Ao passo que teve seu nome protestado, a situação financeira da Redutor 

Tempo decaiu ainda mais, pois, a partir daquele momento, a possibilidade de contrair 

créditos junto às instituições financeiras foi extremamente dificultada (Doc. 5). 

 

25. Além disso, há que se considerar a existência de erros na apuração de 

custos e procedimentos internos, aptos a justificar a já realizada contratação de empresa 

de consultoria especializada em gestão, a fim de avaliar, identificar e solucionar os 

problemas gerenciais anteriormente havidos. 

 

26. Ato contínuo, em maio do corrente ano, a Redutor Tempo enfrentou mais 

uma situação que comprometeu seu soerguimento natural, qual seja, a “greve dos 

transportadores”, uma vez que, por cruciais dez dias, foi impossibilitada de entregar 

produtos já vendidos, bem como receber a matéria prima necessária para dar continuidade 

a sua produção.  

 

27. Entretanto, apesar das dificuldades enfrentadas, a Redutor Tempo, seja 

pela sua reputação no mercado, seja pelo fato de deter patrimônio capaz de quitar grande 

parte das dívidas ora discutidas, acredita deter ampla capacidade de se soerguer e de, mais 

uma vez, atuar de forma competitiva junto ao mercado de solventes, tintas e derivados.  
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28. A título exemplificativo, veja abaixo o cronograma de produção estimado6 

até o fim do ano de 2018 – caso deferida a presente recuperação judicial – em que 

vislumbra-se a possibilidade de obtenção de lucro já em dezembro do corrente ano: 

 

 

 

*.*.* 

7 

 

*.*.* 

                                                           
6 Tal estimativa foi realizada com base nos dados referentes ao primeiro semestre de 2018. 
7 Entende-se por CPV o custo dos produtos vendidos, por MOD a mão de obra direta e CIF (cost, insurance 

and freight) o custo do frete embutido na venda. 
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*.*.* 

 

29. Além disso, considerando a capacidade de superar a crise financeira que 

atravessa, a Redutor Tempo vem adotando diversas medidas de reestruturação interna, de 

modo a aumentar sua eficiência operacional e, consequentemente, sua participação no 

mercado de comercialização de solventes e derivados. 

 

30. Dentre as medidas adotadas, podemos citar, por exemplo, a redução de 

seus custos-base, a melhor qualificação de sua gerência por meio da contratação de 

consultorias e a tentativa de negociação das dívidas junto aos seus fornecedores. Estas 

últimas que, como brevemente mencionado, apesar de realizadas para melhor atender aos 

interesses de todos envolvidos, por fatores alheios à sua vontade, se revelou infrutífera, a 

tempo de evitar a recuperação judicial (Doc. 3). 

 

31. Ante o exposto, não restam dúvidas acerca da plena possibilidade do 

soerguimento da Redutor Tempo, já que a crise ora vivenciada é evidentemente superável 

e apenas caracteriza uma dificuldade momentânea, que não pode ser soterrada por todo o 

11



 

  
 

 

 
RIO DE JANEIRO 

Av. das Américas, 3.500 -  Bloco 4, Salas 121/124 

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - CEP 22640-102  

Tel.: +55 21 3030 4900  

 

SÃO PAULO 

Rua Pedroso Alvarenga, 691, Sala 608 

Itaim Bibi - São Paulo – SP, CEP 04531-011 

Tel.: +55 11 3586-0205 

 
www.terciotti.com.br 

10 
 

histórico da Redutor Tempo junto ao comércio de solventes e derivados no território 

brasileiro.  

 

32. No que tange à outra alternativa que lhe resta – o pedido de falência – esta 

evidencia um cenário indesejável, seja sob a ótica da Redutor Tempo – que entende pela 

ampla possibilidade do seu soerguimento, ante à sua viabilidade econômica e a detenção 

de patrimônio capaz de quitar maior parte das dívidas sujeitas ao processo de recuperação 

judicial – ou de seus credores, já que o passivo fiscal representa valor amplamente 

superior ao passivo constante da presente recuperação judicial.  

 

33. Portanto, a Redutor Tempo confia amplamente que a recuperação judicial 

é a medida mais adequada para que seja viabilizada sua reestruturação e seu consequente 

reingresso, ainda mais forte, no mercado de solventes e derivados, gerando riquezas e 

empregos, com inegáveis benefícios também aos seus credores e à sociedade carioca 

como um todo. 

 

V. PASSIVO TOTAL 

 

34. Conforme já esclarecido, a Redutor Tempo é uma empresa que atua no 

mercado de solventes, tintas e derivados há mais de cinco décadas, tendo forte presença 

e relevância na indústria nacional.  

 

35. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas, em clara demonstração de seu 

compromisso e da sua relevância para o cenário econômico do país, somente uma parcela 

mínima das suas dívidas, equivalente a R$ 12.648.332,27, corresponde a débitos detidos 

junto aos credores (i) com garantia real; (ii) trabalhistas e (iii) quirografários (Doc. 6). 
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36. Diz-se parcela mínima, ao passo que o passivo total da Redutor Tempo8 – 

não sujeito à presente recuperação judicial – corresponde à, aproximadamente, quarenta 

e seis milhões de reais (Doc. 7). 

 

VI. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

37. A Redutor Tempo, por meio da presente, informa que atende às exigências 

do artigo 48 da LFR e declaram nesta oportunidade: 

 

(i) que exercem regularmente suas atividades há mais de 2 

(dois) anos;  

(ii) que não são falidas e jamais tiveram a sua falência 

decretada;  

(iii) que jamais obtiveram concessão de recuperação judicial;  

(iv) que não foram, assim como nenhum de seus 

administradores ou controladores, condenadas por qualquer dos 

crimes previstos na Lei nº 11.101/05; 

 

38. Ademais, em cumprimento aos artigos 48 e 51 da LFR, a Redutor Tempo 

instrui a presente petição inicial com os seguintes documentos:  

 

(i) Contrato social da Redutor Tempo; (Doc. 1) 

(ii) Certidões de distribuição obtidas na sede social da Redutor 

Tempo, demonstrando que nunca foi falida e jamais teve 

recuperação judicial concedida, bem como que seus sócios 

controladores e administradores nunca foram condenados por 

crimes falimentares; (Doc. 8) 

(iii) Certidões de regularidade perante a Junta Comercial, 

demonstrando o exercício das atividades há mais de 2 anos; (Doc. 

9) 

                                                           
8 Computando-se, aqui, as dívidas de natureza fiscal. 
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(iv) Demonstrações financeiras, relativas aos exercícios de 

2015, 2016, 2017 e 2018 da Redutor Tempo e aquelas 

especialmente preparadas para este pedido de recuperação 

judicial, instruídas com balanços patrimoniais, demonstrações de 

resultados acumulados, relatórios de fluxo de caixa e sua 

projeção; (Doc. 10) 

(v) Relação nominal completa dos credores da Redutor Tempo, 

com a indicação dos respectivos endereços, natureza, 

classificação e valor atualizado de cada crédito; (Doc. 6) 

(vi) Relação integral dos empregados da Redutor Tempo, com 

a indicação da função, salário e valores porventura pendentes de 

pagamento, a qual é apresentada em petição apartada diante do 

sigilo a ser conferido a tais informações9; (Doc. 11) 

(vii) Relação de bens particulares dos sócios da Redutor Tempo, 

a qual é apresentada em petição apartada diante do sigilo a ser 

conferido a tais informações; (Doc. 12) 

(viii) Extratos atualizados das contas bancárias da Redutor 

Tempo, os quais são apresentados em petição apartada diante do 

sigilo a ser conferido a tais informações; (Doc. 13) 

(ix) Certidões dos cartórios de protestos de títulos e documentos 

obtidas na sede social e operacional da Redutor Tempo (Doc. 4); 

e  

(x) Relação de todas as ações judiciais em que figura como 

parte a Redutor Tempo. (Doc. 14) 

 

VII. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

39. Em até 60 dias da publicação de decisão que deferir o processamento desta 

recuperação judicial, a Redutor Tempo apresentará seu plano de recuperação judicial, 

discriminando detalhadamente os meios de recuperação que serão adotados, 

demonstrando sua viabilidade econômico-financeira, e anexando também o laudo de 

avaliação de bens e ativos.  

                                                           
9 Nesse ponto, imperioso ressaltar que, atualmente, a Redutor Tempo vem realizando o pagamento de seus 

trabalhadores devidamente no seu vencimento. 
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40. A Redutor Tempo, desde já, informa a todos os seus credores que o plano 

está em elaboração e discussão, reafirmando seu intuito de apresentá-lo no menor tempo 

possível.  

 

41. Por fim, a Redutor Tempo informa que, além de seus advogados, contratou 

uma empresa de consultoria, amplamente qualificada e com experiência em 

reestruturações e gerenciamento de empresas, tudo com vistas ao alcance de uma solução 

integrada que envolva todos os interessados e da forma mais célere possível. 

 

VIII. IMPERIOSA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

42. Considerando o ajuizamento da presente recuperação judicial pela Redutor 

Tempo, é possível – para não dizer muito provável – que poderá ocorrer uma enxurrada 

de constrições judiciais, para garantia de dívidas sujeitas à recuperação judicial, desde a 

distribuição do presente processo até o deferimento do processamento da recuperação 

judicial.  

 

43. Independente do fato de que quaisquer constrições eventualmente 

realizadas deverão ser objeto de reversão – seja por meio da liberação de recursos 

bloqueados ou de transferência ao Juízo da recuperação judicial -, o mero bloqueio de 

valores detidos pela Redutor Tempo (e a demora na sua reversão) pode vir a comprometer 

seu fluxo de caixa, e, consequentemente, a manutenção das suas atividades.  

 

44. Não obstante, importante ressaltar que a maioria dos contratos da Redutor 

Tempo contém cláusulas de rescisão e de vencimento antecipado, caso ocorra o pedido 

de recuperação judicial por uma das partes.  
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45. Ocorre que grande parte desses contratos diz respeito a diversos 

fornecedores e prestadores de serviços e fomentos, cuja contratação se faz essencial à 

manutenção de suas atividades – como, por exemplo, litografia e embalagens.  

 

46. Logo, para que seja exitosa a recuperação judicial da Reduto Tempo, faz-

se imperiosa a manutenção de tais contratos, sem que seja possibilitada qualquer 

interrupção desde a distribuição do presente pedido, perdurando, inclusive, durante todo 

o processamento da recuperação judicial, com o pronto afastamento da cláusula de 

rescisão em caso de ajuizamento de recuperação judicial. 

 

47. Isto se faz necessário ao passo que toda relação contratual deve ser regida 

em razão e nos limites da função social do contrato, que vai desde a sua formação até a 

sua resolução (Artigo 421 do Código Civil).  

 

48. Portanto, evidente que o deferimento da recuperação judicial da Redutor 

Tempo não pode ser visto como uma causa, ou até uma licença, para que seja promovida 

a resolução dos contratos, sob pena de expressa violação aos princípios da boa-fé e 

probidade contratual, versadas no artigo 422 do Código Civil, bem como do princípio de 

manutenção da atividade econômica, que rege a LFR.  

 

49. Assim, considerando que a interrupção no fornecimento e prestação de 

serviços à Redutor Tempo podem vir a lhe causar enormes danos, inclusive inviabilizando 

o seu soerguimento, requer-se, desde já, seja concedida tutela de urgência para que reste 

suspensa a eficácia das cláusulas contratuais que preveem o ajuizamento de recuperação 

judicial como causa de rescisão do contrato. 

 

50. Assim, ante (i) ao evidente direito de gozar do benefício da recuperação 

judicial para a manutenção de suas atividades; (ii) ao periculum in mora sofrido pela 
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Redutor Tempo com a possível demora na reversão de valores eventualmente constritos; 

(iii) aos prejuízos que lhe serão consequentes caso os contratos essenciais à manutenção 

de suas atividades sejam rescindidos; faz-se necessária a concessão da tutela de urgência, 

com fulcro no artigo 300 do CPC/15 e artigo 6º da LRF, por esse i. Juízo para que, de 

plano, seja ordenada a suspensão das ações e execuções eventualmente movidas contra a 

Redutor Tempo, e das cláusulas contratuais que preveem o ajuizamento de recuperação 

judicial como causa de rescisão do contrato. 

 

51. Tal tutela se faz necessária, uma vez que a manutenção da continuidade, 

sem qualquer interrupção, da produção e venda dos produtos fabricados pela Redutor 

Tempo figura como condição essencial para o êxito da recuperação judicial, e, assim, para 

o cumprimento da finalidade indicada no artigo 47 da LRF, qual seja, a “manutenção da 

fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.” 

 

IX. CONCLUSÃO E PEDIDOS 

 

52. Ante o exposto, a Redutor Tempo requer, inicialmente: 

 

(i) seja concedido o benefício de gratuidade justiça pleiteado 

e, caso assim não se entenda – o que se admite apenas para fins 

argumentativos – seja deferido o parcelamento das custas 

processuais; 

(ii) seja concedida a tutela de urgência pleiteada, de modo que 

sejam suspensas todas as ações e execuções ajuizadas em seu 

desfavor, visando evitar que constrições judiciais sejam 

realizadas no período compreendido entre o ajuizamento da 

presente recuperação judicial e o deferimento do seu 

processamento; 

(iii) consequentemente, sejam seus advogados autorizados a 

apresentar, para os efeitos legais, independentemente de Ofício, a 

decisão concessiva da tutela de urgência aos Juízos onde se 
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processem ações e execuções movidas em seu desfavor, órgãos 

públicos e pessoas físicas ou jurídicas com quem mantém 

contratos. 

 

53. Além disso, postula-se o deferimento do processamento da sua 

recuperação judicial, nos termos do artigo 52 da LFR, seguindo o seu trâmite regular, 

inclusive para a oportuna concessão da recuperação judicial, e para que esse juízo: 

 

(i) nomeie o administrador judicial;  

(ii) confirmando a tutela de urgência, ordene a suspensão de 

todas as ações e execuções existentes e eventualmente ajuizadas 

contra a Redutor Tempo, na forma do artigo 6º da LFR;  

(iii) intime o Ministério Público;  

(iv) determine a expedição do edital previsto no §1º do artigo 

52 da LFR; 

 

54. Ato contínuo, a Redutor Tempo reitera o pedido para que seja concedido 

tratamento confidencial à relação de bens pessoais de seus sócios, bem como aos dados 

de seus funcionários e extratos bancários.  

 

55. A Redutor Tempo se declara ciente da necessidade de apresentação de 

contas mensais e protesta, desde logo, pela apresentação de outros documentos em 

complementação aos já apresentados, bem como pela produção de provas que se façam 

necessárias e pela eventual retificação das informações e declarações constantes nesta 

exordial. 

 

56. Indica que seus advogados receberão intimações em seu escritório, sediado 

em Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 04, salas 121 a 124, Le Monde, Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro, e que as publicações e intimações aos advogados da parte autora 

deverão ser direcionadas exclusivamente ao advogado Maurício Terciotti, inscrito na 

OAB/RJ sob o nº 130.273, sob pena de nulidade (artigo 272, §2º, CPC).  
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57. Dá-se à causa o valor de R$ 12.648.332,27 (doze milhões, seiscentos e 

quarenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos). 

 

 

Nestes termos,  

pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018. 

 

Mauricio Terciotti 

OAB/RJ nº 130.273 

Felipe Bordalo 

OAB/RJ nº 197.072 
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ROL DE DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PETIÇÃO INICIAL 

 

Doc. 1 – Contrato Social e Ata de Reunião que autorizou o pedido de recuperação judicial 

da Redutor Tempo; 

Doc. 2 – Procuração; 

Doc. 3 – E-mails que comprovam a tentativa de renegociação das dívidas da Redutor 

Tempo com seus fornecedores; 

Doc. 4 – Certidão de Protestos; 

Doc. 5 – E-mails que comprovam a dificuldade de contratação da Redutor Tempo em 

decorrência do protesto realizado em seu desfavor; 

Doc. 6 – Relação nominal dos credores e de seus respectivos créditos; 

Doc. 7 – Comprovante de passivo fiscal; 

Doc. 8 – Certidões de distribuição obtidas em nome da Redutor Tempo, demonstrando 

que nunca foi falida e jamais teve recuperação judicial concedida, bem como que seus 

sócios controladores e administradores nunca foram condenados por crimes falimentares;  

Doc. 9 – Certidões de regularidade perante a Junta Comercial, demonstrando o exercício 

das atividades há mais de 2 anos; 

Doc. 10 – Demonstrações financeiras, relativas aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018 

das Redutor Tempo, bem como relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 

Doc. 11 – Relação integral dos empregados da Redutor Tempo; 

Doc. 12 – Relação de bens particulares dos sócios da Redutor Tempo; 

Doc. 13 – Extratos atualizados das contas bancárias da Redutor Tempo; e 

Doc. 14 – Relação de todas as ações judiciais em que figura como parte a Redutor Tempo. 
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