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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recuperação judicial nº 1000990-38.2018.8.26.0100

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.,
Administradora Judicial nomeada nesta recuperação judicial de BRASIL PHARMA
S/A e OUTRAS, vem, por seus advogados, em atenção à r. decisão de
fls. 3.285/3.294, expor e requerer o que segue.

1.

Em 11 de janeiro de 2018, o MM. Juízo deferiu o processamento da recuperação

judicial requerida por Brasil Pharma S/A e outras 9 (nove) sociedades do grupo BR
Pharma (“Grupo BR Pharma” ou “Recuperandas”). Na mesma decisão, determinou
que a Administradora Judicial:

a) Apresentasse o primeiro Relatório de Atividades;

b) Conferisse se todos os documentos necessários ao processamento da
recuperação judicial, listados no art. 51 da Lei 11.101/05, haviam sido
devidamente apresentados; e
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c) Analisasse a possibilidade de consolidação substancial ou processual na
presente recuperação (fls. 3.285/3.294).

2.

Em cumprimento às determinações do Juízo, a Administradora Judicial passa a

se manifestar acerca de tais tópicos.

I.
PRIMEIRO RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3.

Requer-se a juntada (i) do primeiro Relatório de Atividades (doc. 1), que

contém informações sobre as atividades empresariais em curso, número de
empregados em exercício, demissões, pagamentos de verbas trabalhistas e
rescisórias, recolhimento de tributos e movimentação financeira das Recuperandas;
e dos (ii) Relatórios de Visitas (doc. 2), que contam com fotografias dos
estabelecimentos das Recuperandas, obtidas com a presença de representantes da
Administradora Judicial.

4.

Em relação às visitas, foram selecionadas as sedes das 10 (dez) sociedades,

tendo sido realizadas visitas em 9 (nove) delas. Não foi possível visitar, apenas, a
sede da Drogaria Amarilis (localizada na Rua Hungria, nº 352, Loja 1, Jardim Europa,
São Paulo/SP), por ter sido foi transferida, juntamente com a sede das demais
sociedades localizadas em São Paulo, para Rua dos Pinheiros, nº 498, 1º e 9º Andar,
Pinheiros, São Paulo/SP.
5.

As visitas ocorreram nas regiões de Belém, Recife, Salvador e São Paulo, entre

22 e 30 de janeiro de 2018, de acordo com os critérios descritos abaixo. No total,
foram visitadas lojas próprias – não franqueadas – que representavam 21% (vinte e
um por cento) do faturamento do Grupo.
6.

Ocorre que, em 31 de janeiro de 2018, as Recuperandas suspenderam as

atividades de 53 (cinquenta e três) lojas no Estado da Bahia, 100 (cem) lojas no
Estado do Pará e 64 (sessenta e quatro) lojas no Estado de Pernambuco, referentes
às redes Sant’ana e Big Ben.
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7.

As Recuperandas informaram,

ainda,

que

as atividades

permanecerão

suspensas, em princípio, até a finalização e a aprovação do Plano de Recuperação
Judicial. Porém, algumas das lojas diligenciadas, que estavam em operação durante
a visita, foram fechadas. A despeito disso, a Administradora Judicial optou por manter
os registros, já que consignaram seu estado imediatamente anterior ao encerramento
das atividades.

8.

Dessa forma, em janeiro de 2018, das 30 (trinta) lojas diligenciadas, 14

(quatorze) tiveram suas operações suspensas e 16 (dezesseis) permaneceram em
operação, conforme discriminado abaixo:

(i)

todas as unidades visitadas em Recife tiveram suas atividades
suspensas;

(ii)

4 (quatro) unidades visitadas em Belém tiveram suas unidades
suspensas; e

(iii)

as unidades visitadas em Salvador não tiveram suas atividades
suspensas.

II.
DOCUMENTAÇÃO DO ART. 51 DA LEI 11.101/2005

9.

O art. 51 da Lei 11.101/05 arrola os documentos que devem acompanhar o

pedido de recuperação judicial como requisito – embora não único – para que seja
deferido o processamento da recuperação.
10. No doc. 11 que acompanhou a petição inicial, as Recuperandas apontaram que,
naquela ocasião, não foram apresentados determinadas certidões de protesto e os
seguintes documentos:
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11. Posteriormente, no dia 31 de janeiro de 2018, as Recuperandas juntaram, às
fls. 3.786/4.493, os documentos que faltaram ser apresentados com a petição inicial.
Foram apresentadas todas as certidões de distribuição cível e criminais faltantes,
bem como certidões de protesto referentes às Recuperandas Sant’ana S.A., Drogaria
Farmais S.A., Distribuidora Big Benn S.A., Rede Nordeste de Farmácias S.A. e Nex
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

12. A

Administradora

Judicial

analisou

os

documentos

apresentados

pelas

Recuperandas e sintetizou referida análise na tabela a seguir:
Documentação do Art. 51 da Lei 11.101/2005 - Indicação das folhas
Doc.

Brasil
Pharma

Farmais

Farmais
Produtos

Amarilis

Sant'ana

Big Benn

RNF

NEX

BRPH
Promotora

BRPH
Fidelidade

I

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

II

391-421

426-428

433-435

440-442

447-452

457-479

484-488

493-499

504

505

II.I

422-425

429-432

436-439

443-446

453-456

480-483

489-492

500-503

504

505

III

508-674

508-674

508-674

508-674

508-674

508-674

508-674

508-674

N/A

N/A

IV

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

V

24-80

81-111

113-141

143-145; 205218

147-189

191-204; 219246

248-276

278-309

311-325

327-341

VI

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

3145-3146

VII

1211-1227

1228-1244

1709-1710

698-700

1346-1495;
1631-1708

701/1210;
1496-1630

1304-1345

1245-1303

N/A

N/A

VIII

Não

2159-2168

2169-2178

2147-2158

2201-2983

1712-2126

2189-2200

2179-2188

212-/2136

2137-2146

IX

2985-2997

3002-3006

3007

3060-3062

3025-3059

3063-3118

3017-3024

3008-3016

3000-3.001

2998-2999
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Legenda:
I - Exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;
II - Demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais (Doc. 5)
II.I - Balanço patrimonial, demontração de resultados acumulados e desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (Doc. 5)
III – Relação nominal completa dos credores, com a indicação de endereço, natureza, classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o
regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente (Doc. 6)
IV (Segredo de Justiça) – Relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito,
com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (Doc. 1)
V – Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores (Doc. 1)
VI (Segredo de Justiça) – Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor (Doc. 2)
VII – Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento
ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras (Doc. 8)
VIII – Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial (Doc. 9)
IX – Relação, subscrita pelo devedor, de todas ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos valores
demandados (Doc. 10)
N/A - Empresa em funcionamento há menos de 2 anos

13. Considerando a documentação juntada aos autos e entregue diretamente à
Administradora Judicial, restam ser fornecidas as certidões de protesto da
Recuperanda Brasil Pharma S.A. Em razão disso, a Administradora Judicial opina pela
intimação das Recuperandas para que as apresentem em 5 (cinco) dias.

III.
CONSOLIDAÇÕES PROCESSUAL E SUBSTANCIAL
III. A) Consolidação processual

14. A chamada consolidação processual ocorre nas situações em que mais de uma
sociedade – usualmente integrantes de um grupo societário de fato – apresentam,
em litisconsórcio ativo, um mesmo pedido de recuperação judicial, de modo a
aproveitar um único processo para superação de suas crises empresariais, sem que,
contudo, unifiquem seus ativos e passivos em uma única massa patrimonial.1

Na definição de Sheila Cerezetti, a consolidação processual consiste na “unificação de procedimentos
da recuperação judicial de cada sociedade que compõe o grupo” ou na “condução conjunta da
recuperação judicial de sociedades que compõem um grupo societário”, que “não tem o condão de afetar
os direitos e responsabilidades de credores e devedores, sendo apenas uma medida de conveniência
administrativa e economia processual” (cf. “Grupos de sociedades e recuperação judicial: o
indispensável encontro entre direitos societário, processual e concursal”. In: Processo Societário II
(coords. Flávio Luiz Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira). São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 749 e
750).
1
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15. A Lei 11.101/05 não prevê expressamente tal possibilidade, mas ela vem sendo
admitida pela jurisprudência em situações em que, como bem exposto pela decisão
de fls. 3.285/3.294, estão presentes não apenas os requisitos exigidos pela Lei
11.101/05 para o processamento da recuperação, mas também os previstos pelo art.
113 do CPC2 para a formação de litisconsórcio, quais sejam: (i) comunhão de direitos
ou de obrigações entre as partes, relativamente à lide; (ii) conexão pelo pedido ou
pela causa de pedir; ou (iii) afinidade de questões por ponto comum de fato ou de
direito.3
2 Que se aplica ao processo de recuperação judicial por expressa determinação do art. 189 da Lei
11.101/05.
3 “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. (...) Dez empresas do mesmo grupo empresarial que integram o polo
ativo 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 (...)” (TJSP, AI 209499986.2015.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31.8.15)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Formação inicial de litisconsórcio ativo – Possibilidade – O Fato de algumas
das agravadas terem sede em outras comarcas e outros Estados da Federação , por si só, não constitui
óbice para a formação de litisconsórcio ativo por sociedades empresárias integrantes de um mesmo
grupo econômico, de fato ou de direito – Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos
procedimentos previstos na Lei de Recuperações Judicias e Falências, dentre os quais as normas que
tratam do litisconsórcio – Competência do juízo ‘a quo’ para o processamento, em conjunto dos pedidos
de recuperação judicial de sociedades que integram um mesmo grupo econômico (...)” (TJSP, AI
2048229-98.2016.8.26.0000, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 15.8.16)
“Recuperação judicial. Requerimento em conjunto por diversas empresas alegadamente integrantes de
um mesmo grupo econômico. Deferimento, sem consideração da situação individual de cada postulante,
com posterior deliberação, em subsequente decisão, acerca da consolidação substancial, da qual
excluídas determinadas empresas. Sociedades do ramo imobiliário, especializadas em incorporações
imobiliárias. Limitação, por força da Lei nº 4.591/64, da autonomia do incorporador no tocante à
deliberação acerca do destino da incorporação em caso de crise. Recuperação judicial incompatível com
as SPEs com patrimônio de afetação. Necessidade, contudo, mesmo quanto àquelas sem essa garantia,
de se verificar o andamento da obra. Impossibilidade de requerimento pela incorporadora sem anuência
dos adquirentes, mediante renúncia à faculdade de prosseguimento por si mesmos da obra.
Descabimento, mesmo para as SPEs com obras concluídas e sem patrimônio de afetação, de
consolidação substancial no tocante a outras SPEs, com mescla de patrimônios e credores. Decisão
agravada reformada, nessa parte, para que se defina em particular quais, à luz dos parâmetros
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16. A existência ou não de comunhão de direitos ou obrigações entre as
Recuperandas, relativamente à lide (CPC, art. 113, I), tem relação direta com a
possibilidade de consolidação substancial, e, por isso, será analisada em item à
frente.

17. De todo modo, considerando-se que, para que seja cabível o litisconsórcio, basta
estar presente uma das hipóteses listadas nos incisos do art. 113 do CPC, a
Administradora Judicial entende estarem preenchidos os requisitos para que haja
consolidação processual nesta recuperação judicial.

18. Isso ocorre porque, levados em conta os fatos narrados no pedido de
recuperação, há, no caso, tanto comunhão de causa de pedir como afinidade de
questões por ponto comum de fato entre as Recuperandas, na medida em que (i)
elas integram um mesmo grupo de fato e, sobretudo, (ii) a crise empresarial que
justifica o seu pedido de recuperação origina-se nas mesmas causas.

19. Diante disso, por razões de eficiência, economia processual e segurança jurídica
– que são o que justifica o instituto do litisconsórcio –, a Administradora Judicial
entende cabível a consolidação processual neste processo.

III. B) Consolidação substancial

20. A chamada consolidação substancial, por sua vez, ocorre quando os direitos e
obrigações dos devedores são, para fins do processo de recuperação judicial,
aglutinados/consolidados, como se tais devedores, apesar de detentores de
personalidades jurídicas autônomas, se unificassem em uma só massa patrimonial.

fornecidos, as SPEs com condições de pleitear recuperação judicial, que deverão apresentar planos
individualizados, votados pelos próprios credores. Consolidação substancial possível, e mediante
adequada justificativa, apenas entre as controladoras, se o caso. Agravo parcialmente provido nessa
parte” (TJSP, AI 2218060-47.2016.8.26.0000, Rel. Fabio Tabosa, 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 12.6.17)
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21. Pela gravidade de seus efeitos – como a formação de uma única lista de
credores, a apresentação de um único plano de recuperação e a votação do plano de
modo unificado, entre outros –, a consolidação substancial exige o atendimento de
requisitos mais rigorosos do que os da consolidação processual.

22. Diante da ausência de legislação que discipline o tema, não há requisitos legais
expressos para que possa haver consolidação substancial. Tampouco se formou, até
o presente momento, uma jurisprudência completa e inequívoca a respeito do
assunto. Mas é possível afirmar que o E. TJSP admite a consolidação substancial nas
situações em que as postulantes à recuperação judicial atuam de modo unificado e
com comunhão de direitos e obrigações. E, para que se conclua se existe tal
coordenação, costuma-se apontar alguns elementos, como a existência de (i) grupo
de fato, (ii) caixa único, (iii) empréstimos entre partes relacionadas, (iv) garantias
cruzadas e de (v) administração comum e centralizada, além da (vi) aparência,
perante terceiros, de que as sociedades são um todo unitário.4

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Litisconsórcio ativo. Decisão que determina o processamento conjunto, em
consolidação substancial, das recuperações de três empresas que integram grupo econômico (Grupo
SINA). Manutenção. Insurgência ao argumento de que seria necessária a individualização dos Planos, a
ser votados exclusivamente pelos credores de cada devedora. Discussão sobre a elaboração de Plano
único, a ser votado em Assembleia conjunta. Possibilidade, desde que as empresas integrantes do grupo
econômico assumam a roupagem de um grande bloco, com potencial de transmitir a terceiros a
impressão de que se trata de um todo unitário. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte. (...) Recuperação da empresa FAS é mera decorrência de deliberação da
comunidade de credores, os quais reconheceram inequivocamente a existência de grupo econômico, e
disso decorre a possibilidade de as devedoras apresentarem Plano único. (...)”. (TJSP, AI 224816944.2016.8.26.0000, Rel. Francisco Loureiro, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31.5.17)
4

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Insurgência contra decisão que determinou que a Assembleia Geral de
Credores deveria ser única, com votação de um plano único por quadro de credores consolidado e sem
distinção entre os credores da mesma classe, ainda que titulares de créditos em face de pessoas
jurídicas distintas e integrantes do mesmo grupo, sob o argumento de que se tratava de litisconsórcio
necessário das sociedades integrantes do Grupo Schahin – Confirmação da decisão agravada – Evidência
de caixa único nas operações empresariais - Recurso improvido”. (TJSP, AI 200914760.2016.8.26.0000, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 27.3.17)
“Admitido o litisconsórcio ativo entre as empresas recuperandas, por conta da comunhão de interesses
e obrigações reconhecida, não há razão justificante para a apresentação de planos separados, porquanto
a pluralidade ativa somente tem proveito acaso as massas sejam mantidas unidas. Tendo sido
reconhecida a integração das agravadas em parte do grupo empresarial que enfrenta crise econômico
financeira (incluindo suas causas) e reconhecida a interligação entre as empresas, configurando
verdadeiro e intransponível entrelaçamento negocial, se mostra pouco proveitoso, e até inviável, a
apresentação de planos separados ante a impossibilidade de se delimitar as responsabilidades
individuais de cada devedora diante da pletora de credores” (TJSP, AI 2094959-07.2015.8.26.0000,
Rel. Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 5.10. 15).
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23.

E para verificar se tais requisitos estão presentes no caso, a Administradora

Judicial analisou alguns aspectos envolvendo as Recuperandas.

III. B. 1) Grupo de fato

24. O Grupo BR Pharma é composto de 10 (dez) sociedades, que atuam todas no
mesmo ramo econômico (varejo farmacêutico).

25. De acordo com os documentos societários juntados aos autos e o organograma
societário contido à fl. 7, e conforme apontado no Relatório Mensal de Atividades
(doc. 1), as Recuperandas compõem um grupo de fato, na medida em que são
sociedades sujeitas a controle comum, mas não são signatárias de convenção de
grupo nos termos dos arts. 265 e seguintes da Lei das S/A.

III. B. 2) Elementos Econômico-Financeiros

(1) Controle de caixa e empréstimos entre as sociedades:

26. Conforme a Administradora Judicial pôde verificar in loco, a gestão de caixa do
Grupo BrasilPharma é realizada de maneira unificada, empregando um sistema de
caixa único para fazer frente às operações e obrigações assumidas pelas sociedades
que o compõem.
27. O fluxo de caixa consolidado engloba as Empresas Brasil Pharma, Sant’ana,
RNF,

Distribuidora

Big

Benn, Nex Distribuidora

e

Drogarias Farmais. A

Farmais Produtos, a Brasil Pharma Fidelidade, a Brasil Pharma Promotora de Vendas
e a Drogaria Amarilis não possuem operações/obrigações atualmente, pois não estão
operacionais.
28. De acordo com os registros contábeis obtidos, pôde ser identificado que as
Recuperandas realizaram, ao longo do ano de 2017, (i) 152 (cento e cinquenta e
duas) transações financeiras, (ii) 172 (cento e setenta e duas) operações de
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adiantamento para futuro aumento de capital, (iii) 326 (trezentas e vinte e seis)
operações de rateio de despesas e (iv) 40.018 (quarenta mil e dezoito) operações de
compra e venda.

a) Transações financeiras
29. A análise dos registros contábeis mantidos pelas Recuperandas revela que, para
dar suporte ao sistema de caixa único, há inúmeras transações financeiras realizadas
entre elas.

30. Tais transações foram pactuadas em razão da necessidade de transferência
temporária de recursos financeiros entre as Recuperandas, sem garantias ou seguros
e sem cobrança de juros. Referidas operações são comuns, na prática empresarial
brasileira, quando há a gestão consolidada de caixa.

b) Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)

31. Para custear as operações do grupo, a Brasil Pharma S.A. recorreu ainda a
fontes de financiamento perante terceiros: empréstimos e emissão de debêntures.

32. Os recursos foram obtidos pela Brasil Pharma S.A. e, posteriormente,
distribuídos para outras Recuperandas, por meio de adiantamentos para futuro
aumento de capital (AFACs).

c) Serviços compartilhados
33. A Brasil Pharma S.A. concentra parte de suas atividades de “back office”
(Recursos Humanos, Administrativo, T.I, Finanças e Contabilidade), em um Centro
de Serviços Compartilhados (“CSC”), que atende as demais Recuperandas, suas
controladas. Essas despesas administrativas são então rateadas entre as demais
sociedades do Grupo, com base nos custos administrativos de cada uma delas.
d) Compra e venda de mercadorias
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34. A Administradora Judicial apurou que as sociedades que estão localizadas nas
mesmas cidades compartilham estoque, podendo transacionar mercadorias entre si.
Referido compartilhamento de estoque se dá por meio de compra e venda de
mercadorias. Além disso, há também operações de compra e venda de ativo
imobilizado entre as sociedades do Grupo.

(2) Garantias cruzadas:

35.

A Administradora Judicial analisou a dinâmica adotada pelas Recuperandas

quanto à assunção de garantias pelas obrigações assumidas pelo Grupo. Os contratos
de locação dos imóveis em que se localizam as sedes das sociedades são garantidos
pela Brasil Pharma S.A. Já as operações de crédito contratadas pela Brasil Pharma
S.A. para obtenção de recursos para o Grupo, pactuadas em cédulas de crédito
bancário e debêntures, são garantidas por outras Recuperandas.

36. Confira-se o seguinte quadro-resumo a respeito de tais garantias:

III. B. 3) Sede do Grupo
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37. Ao total, são 10 (dez) as sociedades do Grupo Pharma que formularam o pedido
de recuperação judicial. Dessas sociedades, 6 (seis) estão sediadas na cidade de São
Paulo, no mesmo imóvel (localizado na Rua dos Pinheiros, nº 498, 1º e 9º andares,
Pinheiros):

1)

Brasil Pharma S.A. – SP

2)

Drogarias Farmais S.A. – SP

3)

Farmais Produtos S.A. – SP

4)

Drogaria Amarilis S.A. – SP

5)

Brasil Pharma Promotora de Vendas LTDA. – SP

6)

Brasil Pharma Fidelidade LTDA. – SP

38. Quando da apresentação do pedido de recuperação, essas sociedades eram
sediadas à Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.830, São Paulo – SP, à exceção da
Drogaria Amarilis S.A., cuja sede localizava-se na Rua Hungria, nº 352, também em
São Paulo. Em 20.01.18, todas as seis sociedades tiveram suas sedes alteradas para
o imóvel da Rua dos Pinheiros.

39. Dentre as outras 4 (quatro) sociedades localizadas fora da cidade de São Paulo
– SP, há 2 (duas) sociedades que também estão sediadas em um mesmo imóvel, em
Recife – PE (localizado na Av. Conselheiro Aguiar, nº 4817):

7)

Rede Nordeste de Farmácias S.A. – PE

8)

Nex Distribuidora De Produtos Farmacêuticos S.A. – PE

III. B. 4) Administração do Grupo

40. Quanto à composição da administração do Grupo, há alguns diretores que
ocupam cargos concomitantes em mais de uma das sociedades Recuperandas.

41. Os Srs. Paulo Remy Gillet Neto, Leonardo Leirinha Souza Campos e Nilton
Bertuchi, com efeito, ocupam cargos nas diretorias de todas as sociedades. Outros
administradores integram e/ou integraram as diretorias de mais de uma sociedade
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do Grupo BR Pharma, como é o caso dos Srs. Daniel Guimarães Pache de Faria e
Gabrel Monteiro.

42. Confira-se a seguir a composição da diretoria das sociedades do Grupo:

Composição da Diretoria
Brasil
Pharm a
Paulo Remy Gillet Neto
Leonardo Leirinha Campos
Nilton Bertuchi
Rubens Cardoso da Silva
Roberto Bocchino Ferrari
Gabriel Monteiro

•
•
•
•
•
•

Paulo Ricardo de Oliveira
Daniel Guimarães Pache
Orlando Alves da Silva

•
•

Farm ais

Farm ais
Produtos

Am arilis

Sant'ana

Big Benn

RNF

NEX

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Lívio Barbosa

Legenda:
Diretor
Ex diretor
Vice-presidente do Conselho
Conselheiro
Ex conselheiro
Ex diretor

BRPH
BRPH
Prom otora Fidelidade

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

III. B. 5) Conclusão sobre elementos para consolidação substancial

43. Com base nos elementos que se acaba de expor, é possível afirmar que (i) as
Recuperandas compõem um grupo de fato, (ii) têm acionistas e administradores
comuns, (iii) outorgaram garantias cruzadas e (iv) operam de modo interligado,
inclusive com caixa único.

44. Tendo em vista tais elementos e os requisitos que a jurisprudência do E. TJSP
– ainda que não de modo inequívoco – aponta para que se admita consolidação
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substancial, a Administradora Judicial entende cabível a consolidação substancial no
presente processo de recuperação judicial.

45. Por esses mesmos motivos, entende haver comunhão de direitos ou obrigações
entre as Recuperandas, relativamente à lide, sendo esse mais um elemento para que
haja litisconsórcio ativo (CPC, art. 113, I) e, consequentemente, consolidação
processual (CPC, art. 113, I).

IV.
CONCLUSÕES

46. Em razão do acima exposto, a Administradora Judicial:

1) Apresenta o seu primeiro Relatório de Atividades (doc. 1);

2) Apresenta seus Relatórios de Visitas (doc. 2);

3) Opina pela intimação das Recuperandas para que apresentem, em 5 (cinco)
dias, as certidões de protesto da Recuperanda Brasil Pharma S.A.; e
4) Presta informações com elementos para análise do MM. Juízo a respeito da
possibilidade de consolidação processual e/ou substancial na recuperação
judicial.

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2018.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Administradora Judicial
Luis Vasco Elias
Guilherme Setoguti J. Pereira
OAB/SP 286.575
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