EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA _ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE
SÃO PAULO/SP

BRASIL PHARMA S.A., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.395.624/0001-71, com sede na
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 4, 2º andar, Vila Nova
Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.543-900 (doc. 1.1), DROGARIAS
FARMAIS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.349.305/0001-27, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830,
Torre 4, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.543-900 (doc.
1.2), FARMAIS PRODUTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 05.074.879/0001-30, com sede na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.830, Torre 4, 2º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP
04.543-900 (doc. 1.3), DROGARIA AMARILIS S.A., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.228.949/0001-02, com sede na Rua
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Hungria, nº 352, Loja 1, Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP 01.455-000 (doc.
1.4), SANT’ANA S.A. DROGARIA FARMÁCIAS, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.103.047/0001-58, com sede na Av.
Octavio Mangabeira, nº 1.211, Pituba, Salvador/BA, CEP 41.830-050 (doc. 1.5),
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 83.754.234/0001-51, com sede na Av. Almirante Barroso, nº
5.447, Altos, Belém/PA, CEP 66.645-972 (doc. 1.6), REDE NORDESTE DE
FARMÁCIAS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 11.044.747/0001-68, com sede na Av. Conselheiro Aguiar, nº 4.817, Sala 3,
Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-970 (doc. 1.7), NEX DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.646.827/0001-41, com sede na Av. Conselheiro
Aguiar, nº 4.817, Sala 1, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.021-970 (doc. 1.8),
BRASIL PHARMA PROMOTORA DE VENDAS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.942.297/0001-23, com sede na
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 2º andar, Parte 2, Vila Nova
Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.543-900 (doc. 1.9), e BRASIL PHARMA
FIDELIDADE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob nº 28.959.068/0001-11, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.830, 2º andar, Parte 3, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04.543-900
(doc. 1.10), ora denominadas “Grupo BR Pharma” ou “Requerentes”, com
endereço eletrônico rjbrph@brph.com.br, vêm, por seus advogados (doc. 2), com
fundamento nos arts. 319 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 47
e seguintes 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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1. Da competência deste MM. Juízo para processar e julgar a
Recuperação Judicial do Grupo BR Pharma
Antes de qualquer coisa, cumpre às Requerentes
esclarecerem por que distribuem o seu Pedido de Recuperação Judicial perante
uma das Varas de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São
Paulo/SP, local em que se encontra o seu principal estabelecimento.
Nos exatos termos do art. 3º da Lei 11.101/2005,
“é competente para (...) deferir a recuperação judicial (...) o juízo do local do
principal estabelecimento do devedor”, assim considerado o local mais
importante da atividade empresária, o do maior volume de negócios.
Fábio Ulhoa Coelho explica que: “Principal
estabelecimento, para fins de definição da competência para o direito falimentar,
é aquele em que se encontra concentrado o maior volume de negócios da
empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico”1.
O principal estabelecimento é, portanto, aquele de
onde emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do
devedor. Assim, o processamento e o julgamento da recuperação judicial devem
ser feitos onde o devedor centraliza a direção geral dos seus negócios, conforme
jurisprudência pacificada2 sobre o tema.

1

COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 11ª ed. rev., atual. e
ampl.. São Paulo: RT, 2016, p. 69, grifos no original.
2
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 3º DA LEI N. 11.101/2005. Nos termos do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, o
foro competente para o processamento da recuperação judicial e a decretação de falência é aquele onde se situe o
principal estabelecimento da sociedade, assim considerado o local onde haja o maior volume de negócios, ou seja,
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No caso em tela, além de São Paulo ser o local em
que está situado o centro administrativo-decisório do Grupo BR Pharma e onde
são exercidas as atividades mais importantes das empresas, observa-se da
qualificação acima e da documentação societária anexa (doc. 1) que aqui também
é a sede societária de 6 (seis) das 10 (dez) empresas ora Requerentes.
Conclui-se, assim, que este MM. Juízo é o
competente para processar e julgar a Recuperação Judicial do Grupo BR Pharma,
nos termos do art. 3º da Lei 11.101/2005, o que fica desde já consignado e
requerido.

2. Do litisconsórcio ativo das empresas do Grupo BR Pharma
Reconhecida a competência deste MM. Juízo para
processar e julgar este processo recuperacional, cabe às Requerentes explicarem
o processamento conjunto deste Pedido de Recuperação Judicial, com a inclusão,
em litisconsórcio ativo, das 10 (dez) empresas acima qualificadas.
Conquanto a Lei de Recuperação de Empresas e
Falência não possua previsão expressa a respeito de litisconsórcio ativo em caso
de recuperação judicial, a doutrina há muito o tem admitido para sociedades
empresárias correlacionadas entre si3. No mesmo sentido é o entendimento da
o local mais importante da atividade empresária sob o ponto de vista econômico. Precedentes. (...).” (STJ, AgInt
no CC 147.714/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/2/2017, DJe 7/3/2017);
“Recuperação Judicial - Grupo de sociedades - Competência para o processamento - Principal estabelecimento Local de onde emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais do grupo de empresas Competência do foro da Comarca da Capital - Agravo provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 225476022.2016.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 1/3/2017).
3
“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,
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jurisprudência, aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil, conforme
autorizado pelo art. 189 da Lei 11.101/20054.

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);
“A formação do litisconsórcio ativo na recuperação judicial, a despeito da ausência de previsão na Lei n°
11.101/2005, é possível, em se tratando de empresas que integrem um mesmo grupo econômico (de fato ou de
direito). Nesse caso, mesmo havendo empresas do grupo com operações concentradas em foros diversos, o
conceito ampliado de ‘empresa’ (que deve refletir o atual estágio do capitalismo abrangendo o ‘grupo econômico’),
para os fins da Lei n° 11.101/2005, permite estabelecer a competência do foro do local em que se situa a principal
unidade (estabelecimento) do grupo de sociedades. O litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram
o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei n° 11.101/2005 e atende ao Princípio basilar da Preservação da
Empresa.” (COSTA, Ricardo Brito. Recuperação judicial: é possível o litisconsórcio ativo? In Revista do
Advogado – Recuperação Judicial: temas polêmicos. Ano XXIX. nº 105. São Paulo: AASP, set/2009).
4
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que, afirmando
ser incabível o processamento conjunto do pedido de recuperação judicial relativo às sociedades autoras,
determinou a indicação de uma apenas para figurar no polo ativo do pedido – Possibilidade de litisconsórcio ativo,
em recuperação judicial, a despeito da ausência de previsão na Lei nº 11.101/2005, mediante a aplicação, em
caráter subsidiário, do CPC, em de caso de sociedades integrantes de grupo econômico, de direito ou de fato, ante
a ausência de vedação na Lei de Falências e Recuperações Judiciais, autorizando a solução da questão mediante o
emprego dos métodos de integração das normas jurídicas – Hipótese de crise econômico-financeira de grupo
econômico que pode vir a afetar as sociedades que dele participam, dada a ligação entre elas existente –
Processamento em conjunto que atende aos princípios da celeridade, da economia processual e da preservação da
empresa – Reforma da decisão agravada – Recurso provido, com ratificação da medida liminar concedida, com
antecipação de tutela.” (TJSP, 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);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO DE EMPRESAS
INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO. POSSIBILIDADE. Interesse e legitimidade
da holding para o pedido recuperacional. Balancete da empresa que demonstra que seu patrimônio líquido atual é
insuficiente para saldar as dívidas decorrentes de aval prestado nos contratos firmados por outra empresa do mesmo
grupo econômico. Atendimento do disposto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005. Viabilidade do processamento do
pedido recuperacional conjunto. Intenso vínculo negocial existente entre as agravadas. Celebração de diversos
negócios em conjunto e estabelecimento de garantias cruzadas prestadas entre as recuperandas. Decisão agravada
mantida. Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2014254-85.2016.8.26.0000, Relator Hamid
Bdine, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/6/2016);
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEZ EMPRESAS QUE INTEGRAM GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEI Nº 11.101/2005. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CPC. AUSÊNCIA DE DOUTRINA SOBRE O ASSUNTO. ESCASSA JURISPRUDÊNCIA
NACIONAL.
ADMISSIBILIDADE,
ENTRETANTO,
PELO
TRIBUNAL.
TENDÊNCIA
DE
SEDIMENTAÇÃO
DE
POSICIONAMENTO.
CABIMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PRESUNÇÃO DE LIAME ENTRE AS
EMPRESAS. IMPRESCINDÍVEL DEMONSTRAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO SUBJETIVA E NEGOCIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE COMUNHÃO DE DIREITOS E DE OBRIGAÇÕES
ENTRE AS RECUPERANDAS. COAGRAVADAS ESTABELECIDAS EM MESMO ENDEREÇO.
COAGRAVADAS ESTRANGEIRAS CRIADAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR.
GARANTIAS CRUZADAS PRESTADAS ENTRE AS RECUPERANDAS. MANUTENÇÃO DO
LITISCONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME COM AS DEMAIS EMPRESAS DO
GRUPO. ÔNUS DO RECORRENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
SEPARAÇÃO DE MASSAS. INADMISSIBILIDADE. FORTE ENTRELAÇAMENTO NEGOCIAL ENTRE
AS AGRAVADAS. DIFICULDADE DE SE IDENTIFICAR AS RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS. (...).
Recuperação judicial. Litisconsórcio ativo. Dez empresas do mesmo grupo empresarial que integram o polo ativo
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É exatamente o que acontece no caso dos autos,
que se enquadra nas hipóteses do art. 113 do CPC, tendo em vista que, entre as
Requerentes, não só há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à
lide (inciso I) como também ocorre afinidade de questões por ponto comum de
fato ou de direito (inciso III).
Com efeito, a consolidação processual que ora se
apresenta é decorrência de determinadas situações de fato e de direito que
permeiam o presente Pedido de Recuperação Judicial, quais sejam, as ora
Requerentes i) formam uma das maiores redes de farmácias do Brasil; ii) atuam
no mesmo ramo de atividade (varejo farmacêutico); iii) possuem acionistas/sócios
e administradores comuns, conforme se verifica do organograma societário
abaixo; iv) celebraram inúmeros negócios em conjunto; e v) prestaram garantias
umas às outras, especialmente nas dívidas de maior vulto.

do pedido. Omissão na Lei nº 11.101/2005. Previsão de aplicação subsidiária do CPC. Litisconsórcio ativo na
recuperação judicial. Doutrina omissa. Jurisprudência nacional escassa. Admissibilidade, todavia, no Tribunal.
Tendência de sedimentação da questão nas Câmaras Especializadas de Direito Empresarial do Tribunal.
Recuperação judicial. Litisconsórcio ativo facultativo (art. 46, inc. I, do CPC). Comunhão de interesses e
obrigações entre as agravadas. Reconhecimento no caso. Agravadas integram grupo econômico de fato. Setor da
construção civil do grupo empresarial. A integração das empresas agravadas num mesmo grupo empresarial, de
forte atuação na área de infraestrutura do país, certamente foi considerada como fator relevante pelos credores nos
contratos por eles celebrados, inclusive naqueles envolvendo a concessão de créditos, como é o caso do recorrente.
Empresas que têm a finalidade social em comum. Identidade de endereço. Negócios vinculados. Celebração de
contratos com garantias cruzadas. Interligação subjetiva e negocial. Caracterização. Litisconsórcio ativo. Divisão
de massas. Empresas entrelaçadas. Massa única. Possibilidade. Contudo, o plano de recuperação judicial foi
apresentado, mas ainda não foi objeto de deliberação. Não se tem conhecimento da opção eleita pelas agravadas.
(...)” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2094999-86.2015.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 31/8/2015).
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Tais características comuns às empresas que estão
no polo ativo deste Pedido de Recuperação Judicial, especialmente as dívidas
contraídas por elas, tal como descritas na relação de credores (doc. 6), e as
respectivas garantias cruzadas prestadas, demonstram uma interligação entre as
Requerentes que não só permite como também impõe a formação do litisconsórcio
ativo para que elas, juntas, superem suas dificuldades econômico-financeiras.
Vale dizer que as principais dívidas a serem
reestruturadas com o presente processo recuperacional foram contraídas pela
Brasil Pharma S.A. e avalizadas por todas as demais empresas Requerentes, que
ficaram, em tais casos, solidariamente por elas responsáveis. Como se vê, trata-se
de um todo que, diante da comunhão de direitos e, sobretudo, de obrigações bem
como da afinidade de questões por ponto comum de fato e/ou de direito, exige
uma solução global para possibilitar o soerguimento das 10 (dez) empresas e de
sua atividade econômica.
Nesse contexto, bem se vê que o sucesso (tal
como o insucesso) de cada uma das empresas está intimamente ligado às vitórias
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(assim como às derrotas) das demais. Com efeito, o Pedido de Recuperação
Judicial único fará com que as Requerentes sejam capazes de, conjuntamente,
viabilizarem a superação de sua crise econômico-financeira, promovendo, assim,
a preservação das empresas, sua função social e o estímulo à atividade
empresarial, conforme disposto no art. 47 da Lei 11.101/2005.
Infere-se, dessa forma, que o soerguimento das
Requerentes só pode acontecer de forma conjunta, razão pela qual é de rigor a
formação do litisconsórcio ativo para o ajuizamento e o processamento do Pedido
de Recuperação Judicial do Grupo BR Pharma com as 10 (dez) empresas acima
qualificadas, o que fica desde já registrado e pleiteado.

3. Da possibilidade de recuperação judicial de empresa constituída há
menos de 2 (dois) anos
Anote-se, por oportuno, que o fato de as
Requerentes Brasil Pharma Promotora de Vendas Ltda. e Brasil Pharma
Fidelidade Ltda. terem sido constituídas no ano de 2017 não compromete a sua
inclusão no presente processo recuperacional, em razão do requisito previsto no
caput do art. 48 da Lei 11.101/2005.
Isso porque tal exigência legal é dispensada para
a empresa que exerce a atividade há menos de 2 (dois) anos mas é integrante de
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grupo constituído há mais de 2 (dois) anos, tal como ocorre com o Grupo BR
Pharma, conforme entendimento assente da jurisprudência5.
Desse modo, em razão da possibilidade de
ajuizamento de pedido de recuperação judicial por empresa que, embora
constituída há menos de 2 (dois) anos, integra grupo existente há quase uma
década, não há qualquer impedimento para que Brasil Pharma Promotora de
Vendas Ltda. e Brasil Pharma Fidelidade Ltda. possam impetrar o presente Pedido

5

“Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Pronunciamento judicial que apenas defere o processamento da
recuperação judicial. Recurso pretendendo a revogação do deferimento, sob a alegação central de não exercício
regular da atividade empresária pela recuperanda há mais de dois anos no momento do pedido. Ato que tem a
natureza de decisão interlocutória com potencial para causar gravame aos credores e terceiros interessados, além
de poder afrontar a lei de ordem pública. Alteração do entendimento que proclamava a irrecorribilidade do ato
previsto no artigo 52 da Lei n° 11.101/2005. Agravo conhecido. Falta de recolhimento do porte de retorno
equivalente a preparo incompleto, que não autoriza a imediata aplicação da deserção, configurada hipótese de
insuficiência. Agravante que, intimado, complementa do preparo com o recolhimento do porte de retorno.
Deserção não reconhecida. O requisito do artigo 48, ‘caput’, da Lei n° 11.101/2005, ‘exercício regular das
atividades empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação judicial’, não exige inscrição
na Junta Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial grupo econômico
existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos das empresas do
grupo para prosseguir no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o
pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido. Agravo conhecido e desprovido,
mantida a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº
0057528-17.2008.8.26.0000, Rel. Des. Pereira Calças, Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais de
Direito Privado, j. 4/3/2009);
“Anoto que, em se tratando de grupo empresarial, a existência de Empresa com menos de dois anos de
funcionamento não obsta o processamento do pedido” (Recuperação Judicial nº 1001985-03.2014.8.26.0100, em
trâmite junto à 2ª Vara Cível da Comarca Araçatuba/SP, proferida pela Juíza de Direito Sonia Cavalcante Pessoa
em 9/5/2014 e disponibilizada no DJE em 15/5/2014 – ref. Grupo Aralco);
“Igualmente, os requisitos do art. 48 também estão preenchidos, conquanto a empresa São Pio tenha sido
constituída há menos de dois anos. Com efeito, tal empresa faz parte do mesmo conglomerado econômico formado
pelas demais requerentes, e a exclusão dela desse processo de recuperação poderia importar em prejuízo aos
credores e desiquilíbrio econômico no grupo a ponto de comprometer o êxito da recuperação.” (Recuperação
Judicial nº 0802789-69.2013.8.12.0002, em trâmite junto à 5ª Vara Cível da Comarca de Dourados/MS, proferida
pelo Juiz de Direito Jonas Hass Silva Júnior em 13/4/2013 e disponibilizada no DJE em 18/4/2013 – ref. Grupo
São Fernando);
“A despeito do tempo de funcionamento inferior a dois anos em relação à sociedade DGS PARTICIPAÇÕES S.A.
há que se frisar que tal constatação não representa óbice para o deferimento do processamento da recuperação
judicial, haja vista ter as primeiras requerentes cumprido o lapso temporal previsto em lei, todas pertencerem a um
só grupo econômico. Entendimento mais rigoroso acerca do requisito temporal esvaziaria a própria finalidade da
norma, que intenciona viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, concretizando,
com isso, vários princípios de ordem social.” (Recuperação Judicial nº 367199-62.2012.8.09.0181, em trâmite
junto à Vara Cível da Comarca de Flores de Goiás/GO, proferida pela Juíza de Direito Claudia Silvia de Andrade
Freitas em 17/12/2012 – ref. Grupo Alda).
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de Recuperação Judicial, em conjunto com as demais empresas que compõem o
Grupo BR Pharma.

4. Do Grupo BR Pharma: situação patrimonial e razões de sua crise
econômico-financeira
Na maioria das vezes o devedor é levado a uma
situação que o obriga a ajuizar pedido de recuperação judicial por problemas
econômicos e/ou financeiros, sejam eles da própria empresa, do setor, do país ou
do mundo. Como se verá abaixo, os fatos que levaram as Requerentes a se
socorrer, neste momento, da recuperação judicial não se prendem a um ou outro
desses estereótipos, mas a todos eles.
Criado em 2009, o Grupo BR Pharma é uma das
maiores redes de farmácias do país e foi, aliás, o pioneiro no movimento de
consolidação do setor de varejo farmacêutico no Brasil, tendo adquirido líderes
regionais para a formação de um grupo nacional, tais como a Rede Nordeste, de
Pernambuco, em maio/2010; a “Farmácia dos Pobres”, de Pernambuco, também
em maio/2010; a Rosário Distrital, do Centro-Oeste, em jul/2010 (que foi alienada
em dez/2016); a Guararapes, de Pernambuco, em out/2010; a Farmais, maior rede
de franquias de varejo farmacêutico do país, em dez/2010; a Mais Econômica, do
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em mar/2011 (que foi alienada em
nov/2015); a Sant’Anna, da Bahia, em fev/2012; e a Big Ben, do Pará, em
mar/2012. Em junho de 2011, houve a abertura do capital da BR Pharma, por R$
465,7 milhões.
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Sua atividade principal é o comércio varejista de
medicamentos e produtos cosméticos, de higiene pessoal e de beleza. Atualmente,
possui 288 lojas espalhadas por todo o País (Bahia, Pará e Pernambuco), 430
franquias e mais de 4.500 funcionários. Com este breve panorama, é indiscutível
a importância social e econômica do Grupo BR Pharma para todo o país,
especialmente nos estados e municípios nos quais mantém sua atividade
empresarial.
Ocorre que a crise que afetou o Brasil nos últimos
anos atingiu – e de forma impactante – o Grupo BR Pharma. Isso porque o setor
de varejo, incluindo a indústria brasileira de drogarias, historicamente tem estado
suscetível a desacelerações econômicas que levam a uma diminuição nos gastos
do consumidor, resultando, consequentemente, em um declínio no volume de
vendas – até porque, neste cenário, pode haver inclusive acesso restrito do
consumidor a planos de saúde e a médicos.
Além da alta competitividade no setor de varejo
farmacêutico e de sua sujeição a inúmeras regulamentações que impõem, por
exemplo, o controle de preços sobre a maioria dos produtos comercializados,
podendo ser limitadas, consideravelmente, as margens de lucro, o Grupo BR
Pharma fez, desde o início, pesados investimentos para integrar as redes
adquiridas, sem mencionar o passivo, inclusive tributário, daí advindo nos últimos
anos, principalmente das empresas Farmais, Mais Econômica e Big Ben.
Apesar de ter se logrado êxito, nos últimos anos,
na redução da dívida total e na estruturação de novos instrumentos de dívida de
longo prazo como resultado de um processo de reestruturação iniciado no ano de
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2014, as medidas tomadas desde então (alienação de algumas redes de farmácias
em 2015 e 2016, capitalização no valor de R$ 400 milhões promovida pelo
principal acionista em 2016, BTG Pactual, etc.) não foram suficientes para
normalizar a operação e suprir a necessidade de capital de giro.
Com isso, fez-se imprescindível, no ano passado
(2017), nova captação de recursos, o que foi feito com a emissão de Cédula de
Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 511 milhões em janeiro de 2017 e da
sétima emissão de debêntures no valor de R$ 400 milhões em abril de 2017, nas
quais o BTG Pactual figura, atualmente, como credor. Essas, aliás, são as
principais e mais relevantes dívidas do Grupo BR Pharma – não só pelo valor, que
totaliza quase R$ 1 bilhão, mas também pelas garantias e covenants contidos nos
instrumentos.
Em linhas gerais, este é o relato, resumido e
específico, dos fatos que levaram o Grupo BR Pharma a uma situação de crise
econômico-financeira que lhe compeliu a impetrar este Pedido de Recuperação
Judicial.
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 (e de suas 288 lojas e 430 franquias), do emprego
dos trabalhadores (atualmente, são mais de 4.500 empregados) e dos interesses
dos mais de 15.000 credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica do país, especialmente dos
estados da Bahia, do Pará e de Pernambuco.
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5. Da devida instrução da petição inicial deste Pedido de Recuperação
Judicial
Feita, no capítulo anterior, a exposição das causas
concretas da situação patrimonial do Grupo BR Pharma 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 dos demais
pressupostos e requisitos legais para o requerimento desta recuperação judicial.
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 dos Estados de São Paulo, Bahia, Pará e Pernambuco (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/sócio
controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei
11.101/2005, conforme certidões de distribuição criminal (doc. 4).
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
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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);

Inciso IV –

certidões de regularidade das Requerentes na
Junta Comercial dos Estados de São Paulo, Bahia,
Pará e Pernambuco, estatutos sociais e contratos
sociais atualizados, atas de nomeação dos atuais
administradores (doc. 1), além das atas de
deliberação
concordância

dos
dos

administradores,
acionistas

com

a

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

Av. Brig. Faria Lima, 3311, 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 04538-133 – Brasil | Tel.: 11 3552-5000
www.twk.com.br | E-mail: contato@twk.com.br

14

Paulo/SP, Salvador/BA, Belém/PA e Recife/PE)
e naquelas onde possuem filiais (doc. 9); e
Inciso IX –

relação subscrita de todas as ações judiciais em
que as Requerentes atualmente figuram como
parte (doc. 10).
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 e sócios 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 jurisprudência6, 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.
Outrossim, as Requerentes informam que, em
razão das centenas de filiais que possuem – mais de 400 – e diante do recesso de

6

“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).
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final de ano (de 20 de dezembro a 20 de janeiro), não lhes foi possível obter todos
os documentos, conforme relação anexa (doc. 11), os quais, contudo, serão
oportuna e brevemente acostados aos presentes autos e não impedem o pronto
deferimento do processamento da Recuperação Judicial do Grupo BR Pharma.
À vista do demonstrado neste capítulo e no
anterior, o Grupo BR Pharma 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.
a. Do plano de recuperação judicial
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, 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.

6. Dos pedidos
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 BR Pharma
requer seja deferido o processamento de sua recuperação judicial, conforme
previsto no art. 52 da Lei 11.101/2005, e, como consequência:
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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
dos arts. 6º, 49, § 3º, e 52, inciso III e § 3º, da Lei
11.101/2005 e do art. 219 do CPC7;

7

“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);
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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;
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;

“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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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, nos termos dos arts. 50, 53
e 54 da Lei 11.101/2005 e do art. 219 do CPC;

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 dos Estados de São
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Paulo, Bahia, Pará e Pernambuco, 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.
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.
Protesta-se pela produção de todas as provas que
se façam necessárias a mostrar a verdade dos fatos alegados.
Requer-se que as intimações relativas ao presente
feito sejam feitas em nome dos advogados Joel Luís Thomaz Bastos (OAB/SP
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.
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Dá-se à causa o valor de R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais) e requer-se a juntada dos comprovantes
de pagamento das respectivas taxas judiciárias (doc. 12).
Termos em que, respeitosamente,
P. Deferimento.
São Paulo, 9 de janeiro de 2018.
p.p. Joel Luís Thomaz Bastos
OAB/SP 122.443
p.p. Thaís Regina H. Francesconi
OAB/SP 287.706

p.p. Herbert Morgenstern Kugler
OAB/SP 259.143
p.p. Beatriz Delácio Gnipper
OAB/SP 331.734
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