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Q 	 1EXCELENTiSSMO 
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1 AV ARES ADV OG ADOS S) CI ADOS  

Process° 11,2  0398439-14.20 .13.8. 19,0001  

AGES EQUIPAMEN1OS E SERVIcOS DE 

INFORMATICA. LTDA., devidamente insonta no CNPJIME sob n.Q. 

68.998.64110001-28, corn sede em Campinas, 
Estado de Sao Pa.ulo, na Rua 

James Clerk 
Maxwell, n.Q 480, Techno Park, \fern, por seus advogados que 

esta subscrevern, nos autos da RECUPERAQA0 
JUDICIAL de SOCIEDADE 

COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S A e outro(s) em tramite perante 

este MIA. Juiza, expor e requerer o quarto segue: 

A credora •acima epigrafada, vem, atraves 

deste, concordar corn a valor do credit° peia. Recuperanda ,  0 quai perfaz 0 

monta.nte de R$ 1.173.633,01 (urn rnilhao, canto e setenta e tres rra 

seiscentos e trinta e tres reais e urn centavo), 

Outrossim, requer sejarn todas as publican 

eiou intimacOes sejarn ofetuadas 	 P?---(clusivarnente en-1 nome do 

advogado GUSTAVO MOURA TAVARES, OAS/SP 122.475 sob pena 
de 

nulidade absoluta e insanavel. 

Termos em quo. 
Pede deferimento. 

\ 	 Campinas ,  26 de junho de 2014. 

0 PITELLi 

gAatSP 325.236 

Rua Luis Ciarq, n.Q 83, Borlfirm CarnpinniSP, CEP'. 1307(3-717 

Fones: 55 19 3242A22 5 1 3722.6376 - 	
tavaresadAtavaresadv.adv .br 

 www.taw.•,.esadv.adk,  br 
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ACH1LES CAVALLO ADVOGADOS ASSOCIADO5 

EXCEI.ENT1SSIMO SENHOR JUIZ DE DIRE1TO DA 
7 VARA 

IMPRESARIAL DA COMARCA DE RIO DE JANEIRO RJ 

Process() n° 0398439-14.2013.8.19.0001 

Recuperacdo Judicial 

DELlixiagmoisriDogik DE COSMET1COS E 

PRESTAcA0 DE SERVIc_OS LTDA., jet qualificada nos autos da 

Recuperacdo Judicial em epigrafe proposta pela SOCIEDADE 

COMERCIALIMINgrARAlfgEtMES 1S/A e OUTRA,  vern, por setts 

advoigados, corn fundament° rio artigo 55 da. Lei n° 11101/2005, 

oferece OBJO AO PLANO DE RECUFERAcA0 JUDICIAL,. pelos 

motivos de fato e de direito que abaixo aduz: 

As ora Recuperandas apresentzu'am. Piano de 

Recu.peracao judicial, todavia, o rnesrno nao deve ser hors 

vejarnos: 

- DA 	ILEGALIDADE  DO PLANO 

APRE4ENTADO 

As 	Recuperandas 	apresentararn 	urn 

insustentavet Piano de Recuperacao JudicIa, visarido 

exclusivarnente o eumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias do artigo 

Al Min. Rocha Azeverio, 38 - Con) 104 - Cerqueira Cesar - 01410-000 - SA() Paulo - SP - Bra5il 

FoneiFax: (11) 3262-1709 - Fones; (11) 3266-5666 / 3459..2971 / 3459-2972 
cavailbevachilescavallo,adv.br 	- 	 www.acnilescavailoadv.br  
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53 da Lei n° 11.101/2005, deixando de atender Os anseios c1c referido 

diploma legal. 

Alen de nay reunir today as condicoes 

necessarias para ser aprovado e nao divulgor dodos necessarios 

irnediata deliberac5o dos credores, o Plano 
de Rectiperacao center 

informacOes extrernamente vagas e incertas que impedem o 

conhecimento pelas credores das reais condicOes das Recuperandas, 

incluirtdo a possibilidade de reversao da situacao econi-Timica que se 

•ncontra e, principalmente, de pagamento dos credores, limitando-se a 

impor prams extremarnente elevados para o cumprimento de suas 

obrigacOes, vejamos: 

a) Dck cacee ivoprato de carencia para  

de_pagamento 

1. As Recuperandas propOem urn prazo de 

care"ncia para inicio do pagamento das parcelas da divida extrem.amente 

excessivo de 48 (quarenta e oito) rneses, qme equivalem gtWtictuatrol 

anon, contados da aprovacito do Plano de Recuperacao Judicial. 

2. Ora, riao restam dUvidas de o qua! 

absurdo e o prazo proposto pelas Recuperandas! Excelencia, chega a 

ser ofensiva a proposta efetuarla pelas mesmas! 

3. Ademais, e importante frisar o fato de 

que, no momento em que as Recuperandas iniciarem o pagamento das 

parcelas devidas, ja tera decorrido o prazo bienal de supervisao judicial 

previsto no tuligo 61, "eapur, da Lei ri° 11.101/2005, impedindo que 

este MM. Juizo convole a recuperactio em fale`ncia, no caso de 

descumprimento das obrigacOes assurnidas no Piano de Recuperactio 

Judicial. 



4. 	Em outran palavras, e em caso 

descumprinient0 por parte das Recuperandas, como ja tera transcorrido 

o prazo supramencionado, na.o podera mais ser convolada a falencia 
e, 

consequenternente, os credores terao seus direitos gravemente lesados. 

5. Portanto, evidence que o presente Plano 

de Recuperacdo Judicial n'ao pole ser hoinologado. 

b) Po. e4oessiv0 _strazo_pma. o_psw:ssento do, 

divida 

1. Novamente o prazo proposto peias 

Recuperandas para a quita.cAo da divida existerrte Beira o absurdo. 

2. Ora, as Recuperandas pretendem efetuar 

o pagamento de 20% (vinte por cento) da divida em 150 (cento e 

cinquenta) parcelas mensais, ou seja, os credores deverao aguardar os 

4 (quatro) anos de car&ncia, e, apbs esta longa espera, receberito 

sp_ensys 20% do _que_lhes Ovid%) etia_pmeele sera*  paw 

 duraute  longosP Idoze) anus e Q6 Ise's) mese&  

3. 1✓ cetencia, deve ser ressaltado que o 

valor da divida existente e de soma irnportancia para a ora peticionante, 

que precisa dente triontante para ranter corn estabilidade suns 

atividades comerciais, nao se t•atando de valor simbblieo, nio_kri0.0414p 

aguardsu  este interminavel prazo  par& reaver o valor da  dividal 

4. E tido e so, apOs ter que aguardar lb 

(dezesseis) anos e meio para receber 20% (vinte por cent()) do que the e 

clevido, as Recuperandas pretendem efetuar o pagamento dos 80% 

(oitenta por cento) restantes da divida sera em 72 (setenta e duns ; 

parcelas mensais! 
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5. Excelencia, 72Attetenta e deist. nteses 

correspondent a 6 (seitil_ altos! As Recupera.nda.s esperarn que us 

credores podertio aguardar o prazo de 22 (vinte e Bois) arms e 6 (seis) 

meses para o pagamento total da divida! 

6. e laterite o fate de que o prazo pretendido 

e incabivel e absurdo, configurando urn completo desrespeito aos 

credores, que necessitani deste montante para a manutencilo de StlaS 

atividades, como e o caso da ora. peticionantel 

7. Desta forma, ilk,  restam duvidas acerca 

lo fate de que o presente Plano de Recuperacao Judicial nito pode ser 

liomolDgada. 

c) Da correcao nionettluia 

, 	Alern de as Recuperandas pretender em 

pagamento do valor devido pelo prazo total de 22 (vitae e dois) anon e 6 

(seis) meses, as mesma.s sequer preveem o pagamento do ruesmo 

mediante incid'encia de correcao rnonetaria. 

2. Excelencia, a correcao monetaria diz 

respe.to a urn ajuste de urn determinado valor monetario corn base no 

valor da inflacao de urn period°, corn a Unica e exclusive finalidade de 

compensar a perda de valor da moeda, ou seia, nao possui qualquer 

carater lucrativo. 

3. Assirn, e pelts simples .natu•eza da 

correcao monetaria, evidente que sua incidencia deve ser aplicada no 

caso em tela, uma vez que visa Unica e exclusivarnente reaju.star o 

montante gasto para. o valor que o mesrno terin na atualiclade. 



Portanto, novamente as Recuperandas 

lesar seus credores ao deixar de conigir o montante da. divida no 

ntomento do pagamento das parcelas, pais sua conduta vem a majorar 

e atribuir urn carater lucrativo! 

5. 	Ora Excelencia, comp a possivel que se 

pretends efetuar o pagamento de. uma divida no prazo de 22 (vinte e 

dais) anos e 6 (seis) meses e nao corrigir moncta.riamente o valor a ser 

pago?! Ate as Recuperandas encerrarern a pagarnent.o das parcelas, 

montante recebido nao tern qualquer valor! 

6.. 	Desta forma, evidente quc deve ser 

aplicada a correcao monetaria ao valor a ser pago aos credores da.s 

Recuperandas. 

owicLusAo 

Pelo exposto, a ora peticionante osxgrA 0 

Plano de Recuperacao Judicial, corn base nos artigos 55 e 56 da Lei n° 

11,101/2005, resguardando.se, desde logo, n direito de apresentar 

eventuais outrun objecoes ou propostas de sttodificacao do Plano de 

Recuperaclio, inclusive quando h realizacAn da assembleia-geral 

credores. conforme estatui o § 3° do amigo 56 da Lei n° 11.101/2005. 

;tie jUlh9.-df -2V14, 

/1/1  

11,,t/0,720 
ANA ISTINA CASAl\10VA CAVALLO 

643/ RJ 181.253 
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; A ACHILES CAVALLO ADVOGADOS ASSOC1ADOS 

Abr.— 

EXCELENTISSIMO SENHOR jtilZ DE DIREITO DA 7' VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DE RIO DE JANEIRO - RJ 

Processo n° 0398439-14.2013.8:19.0001 

R. e cu pe ra0o Judwial 

DEUS DISTRIBUIDOlgtA DE COSMETICOS E 

PRESTAcA0  DE_  SERVICOS  LTDA., já qualificada nos autos da 

Reel; peraca 0 Judicial ITI epigrak proposta pea SOCIEDADE 

COMERCIAll  IMPORTADORA HERMES 8/A e  OUTRA,  vem, por scus 

advogados, corn fundarnento no artigo 55 da Lei n° 11.101/2005, 
oferece °WW1° AO  PIANO DE RECUPEWAO  JUDICIAL,  pelos 

motivos de fato e de direito que abaixo aduz: 

As ora Recuperandas apresentaratn Piano de 
Reeuperaçao Judicial, todavia, o mesmo ria'o deve ser homologado, 

vejarnos: 

I - 	ILEOAUDADE DO PIANO 

APRE8ENTADO 

As 	Recuperandas 	apresentaram 	urn  

sustentAvel Piano de Recuperacao Judicial , visando Unica e 

exclusivamente o c -urnprimento do prazo de 60 (sessenta) dias do artigo 


















