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O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a).
Renata Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER, nos termos do art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005, expedidos nos autos da
Recuperação Judicial. Em síntese a Lanza Pharma atua no ramo do setor farmacêutico a
mais de 15 (quinze) anos em todo o Brasil, com elevado grau de tecnologia e qualidade,
gerando empregos, riquezas e tributos, contribuindo para o desenvolvimento econômico,
social e cultural da sociedade. Contudo, tendo em vista à atual crise econômico-financeiras
que o pais enfrenta, o aumento de juros e da inflação atrelados a instabilidade política e a
imediata redução das vendas da empresa, a empresa encontra-se com o caixa fragilizado.
Todavia, a Requerente mantém com sua função social, exercendo com representação
internacional e distribuição nacional de insumos para a indústria farmacêutica, estando
apta a reestruturar-se e manter a viabilidade da empresa. Desta forma, faz necessária a
ação de Recuperação Judicial, a fim de que a empresa conclua com suas obrigações e
mantenha a sua função social. A Dra. Renata Bittencourt Couto da Costa, Juiz de direito
da 4ª Vara de Cível do Foro de Barueri, na forma da Lei, faz saber: É certo que faltou à
requerente juntar a certidão de regularidade do devedor junto ao Registro Publico de
Empresas (art. 51, V da LRF).Todavia, possível que a autora complemente a sua
documentação, juntando tal certidão no prazo de 48h, sem prejuízo da imediata apreciação
do pedido de processamento da recuperação.Trata-se de pedido de recuperação judicial
formulado por Lanza Pharma Ltda, com descrição do seu histórico e razões da crise
econômica financeira.Em primeiro lugar, quanto ao valor da causa, é preciso lembrar o
entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:"RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Processo Civil. Valor da causa. Decisão que determina a majoração do valor
da causa com base no montante do passivo declarado pela autora. Descabimento. Fase
inicial em que se mostra impróprio quantificar as vantagens econômicas almejadas pela
devedora. Proveito econômico que corresponde à quantia entre o valor nominal do passivo
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e o valor novado e aprovado pela assembléia geral. Majoração, por ora, do valor indicado
pela autora para R$ 1 milhão de reais, sem prejuízo da possibilidade de recolhimento da
diferença, após a concessão da recuperação judicial. Recurso provido em parte...De outro
lado, não foi ainda apresentado o plano de recuperação judicial, muito menos ocorreu a
sua aprovação por assembléia de credores. Disso decorre que o proveito econômico que o
negócio novativo causará à recuperanda ainda é incerto.Parece claro que o valor do
proveito da recuperação equivale ao valor total do passivo, abatido o valor aprovado pela
assembléia de credores em negócio novativo. De qualquer modo, o valor atribuído pela
autora à causa, no importe de R$ 100 mil reais aparenta estar dissociado do pedido, razão
pela qual comporta majoração para R$ 1 milhão de reais..." (TJSP; Rel. FRANCISCO
LOUREIRO;j.05/08/2016; Agravo de Instrumento nº 2183205-76.2015.8.26.0000). No
caso concreto, apesar da dificuldade de apurar neste momento a vantagem econômica
almejada pela parte autora, mas considerando que o valor da dívida alcança mais de quatro
milhões de reais, fica evidente que o valor da causa (R$10.000,00) não é razoável.Assim,
por equidade e com fundamento no §3º, do Art.292, do CPC ("§ 3º O juiz corrigirá, de
ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao
conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso
em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”), retifico o valor da
causa para R$100.000,00. Anote-se.No mesmo sentido:"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALOR DACAUSA. Majoração do valor da causa com
base no valor do passivo declarado pela autora. Inadequação da decisão. Vantagens
econômicas visadas pela recuperanda ao final. Proveito correspondente à diferente entre o
valor nominal do passivo e o saldo novado mediante aprovação do plano pela assembleia
geral de credores. Manutenção do valor atribuído na petição inicial. Recolhimento da
diferença poderá ocorrer ao final, na forma do art. 63, II, da Lei n. 11.101/05. Recurso
provido... Nos termos da petição inicial, as agravantes atribuíram à causa o valor de R$
100.000,00 (fs.43)...Deve prevalecer, portanto, o valor de R$ 100.000,00 atribuído à
causa, pois foi estimado adequadamente às circunstâncias do caso. Somente com o
encerramento da recuperação judicial torna-se possível apurar se é caso de modificar o
valor da causa atribuído inicialmente como consequência da interpretação do art. 63,
inciso II, da Lei n. 11.101/05 e, com isso, determinar o cálculo e pagamento de eventuais
custas judiciais em aberto. Assim, fica reformada a r. decisão agravada, para manter o
valor da causa atribuído pelas agravantes, com a ressalva de que, caso seja deferido o
pedido de recuperação judicial, a retificação do valor e o complemento das custas
processuais sejam reexaminados oportunamente, inclusive, de ofício" (TJSP; Rel.HAMID
BDINE;j.21/10/2016; Agravo de Instrumento nº 2131081-82.2016.8.26.0000).Passo então
a análise do pedido de processamento da recuperação judicial.Em cognição sumária
cabível nesta fase, verifica-se que os requisitos necessários foram preenchidos, nos termos
dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, razão pela qual DEFIRO o processamento da
recuperação judicial de LANZA PHARMA LTDA.Dos documentos apresentados na
inicial é possível afirmar que há indícios de viabilidade econômica da empresa. Apesar das
dificuldades econômicas que vem enfrentando desde a ampliação de seus negócios para
distribuidora e considerando o fato público e notório da crise que existe no País, vislumbro
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a possibilidade de continuação da atividade, considerando inclusive o tempo de atuação e
experiência no mercado.Para processamento da recuperação judicial, nomeio
administradora a LUCON ADVOGADOS na pessoa do Dr. Ronaldo Vasconcelos. A
Secretaria Judicial deverá observar o cadastro da nomeação no referido sistema, nos
termos do item 2.4, do Comunicado Conjunto 2191/2016 da E. Presidência e da E.
Corregedoria Geral de Justiçado TJSP (DJE de 24/11/2016 p.02). Desde já fica intimado o
representante da empresa administradora para assinar, em 48 horas, o compromisso
respectivo.Levando-se em conta a capacidade de pagamento do devedor, o grau de
complexidade o trabalho a ser desenvolvido e os valores praticados no mercado para
atividades semelhantes, bem como a experiência e qualificação do Administrador
Judicial,fixo provisoriamente sua remuneração em 3% do valor devido aos credores
submetidos à recuperação judicial. O pagamento da remuneração do Administrador
Judicial deverá ser feito mensalmente pela Recuperanda, na importância líquida de
R$5.000,00 (cinco mil reais), mediante depósitos mensais, a partir de 05/06/2017.
Havendo necessidade da contratação de auxiliar deve haver manifestação do
Administrador, fundada em justificativa plausível e sugestão de nome e custo.Além disso,
deverá o administrador judicial protocolizar o primeiro relatório(até o dia 05 de junho de
2017) como incidente à recuperação judicial (cuja abertura deverá ser realizada pelo
serventia e posteriormente informada em ato ordinatório), assim como os relatórios
mensais subsequentes. Frise-se: o peticionamento eletrônico deve ser direcionado para tal
incidente.O primeiro relatório deverá ser equiparado à chamada "perícia prévia" de
processos de recuperação judicial. Como cediço, há alguns processos em que, antes do
deferimento da recuperação, há a determinação de perícia prévia para verificação da
viabilidade econômica da empresa. No caso concreto, como já fundamentado acima, não
houve necessidade. Contudo, mesmo assim, convém que o administrador judicial
novamente analise a situação, evitando-se que este processo seja utilizado como forma de
prejudicar credores (caso seja constatada a inviabilidade econômica).O primeiro relatório e
os relatórios mensais deverão ser instruídos com fotografias do estabelecimento, incluindo
maquinário e estoque, com o administrador judicial presente, e deverão constar
informações a respeito da existência das atividades,número de empregados em exercício,
demissões no período, pagamentos de verbas trabalhistas e rescisórias, recolhimento de
impostos e encargos sociais. Também deverá ser objeto de exame, em cada relatório, a
movimentação financeira da recuperanda, a fim de que se verifique eventual ocorrência de
hipótese prevista no art. 64 da LRF.Dispenso a apresentação de outras certidões negativas,
ressalvadas as exceções legais (art. 52, II, NLF), observando-se para os próximos atos,
contratos e documentos futuros firmados pela empresa devedora a obrigação de
acrescentar ao nome empresarial a expressão “em Recuperação Judicial”.Além disso,
DETERMINO a suspensão das ações e execuções contra a devedora e também o curso dos
respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos juízos em que se processam,
ressalvadas as disposições dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do Art.49 da mesma
Lei,cuja comunicação incumbe exclusivamente à empresa devedora. A apresentação de
contas demonstrativas deverá ocorrer até o dia 30 de cada mês - a serem protocolizadas
sempre no incidente que será criado exclusivamente para esse fim - (frise-se: o
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peticionamento eletrônico deve ser direcionado para tal incidente), e não nestes autos
principais, devendo abranger, necessariamente, balancete mensal analítico, quadro de
funcionários ativos, demitidos e contratados no período, bem como gráfico referente à
evolução do faturamento mensal desde a data da distribuição do pedido recuperatório, sem
prejuízo de outros documentos ou informações a serem determinadas ao longo da presente
recuperação judicial (art. 52, IV).Sem prejuízo, à recuperanda caberá entregar diretamente
e mensalmente ao administrador judicial os extratos de movimentação de todas as suas
contas bancárias e documentos de recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como
demais verbas trabalhistas a fim de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma
adequada e verificada eventual ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da
LRF.Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as
ações que venham a ser propostas contra a Recuperanda deverão ser por ela comunicada a
este juízo e também ao administrador imediatamente após a citação.A Recuperanda deverá
apresentar (por meio de peticionamento digital), em dez dias, os livros Diário e Razão
escriturados nos termos da legislação vigente e referentes aos três últimos exercícios
sociais, ficando dispensado o depósito em cartório, nos termos do Art.51, §3º, da Lei
11.101/05. Observo que quanto aos documentos já apresentados basta indicar
especificamente as páginas dos autos digitais, evitando-se duplicidade de documentação.
Deverá apresentar inventário discriminando todos os bens integrantes do estabelecimento
empresarial, apresentando em cartório a relação completa dos credores,com indicação de
nome, CNPJ/CPF, endereço completo e valor total do crédito.No documento de fls.132 e
seguintes já consta a lista de credores, razão pela qual, se já for a definitiva, não há
necessidade de nova apresentação. Contudo, necessário o envio em mídia eletrônica (ou
para o e-mail do 4º Ofício Cível vide cabeçalho) no formato Word a fim de agilizar a
elaboração do Edital que inicia o procedimento de verificação e habilitação de
créditos.Também determino a expedição de edital, às expensas da recuperanda, na forma
do §1º, do Art.52, da Lei 11.101/2005, com advertência sobre o prazo previsto no art.7º,
§1º, da Lei mencionada, para os credores apresentar em diretamente ao Administrador
Judicial as habilitações de seus créditos ou suas divergências em relação aos créditos
relacionados pela Recuperanda, nos termos do art. 9.º da Lei 11.101/05, ressaltando-se que
tais procedimentos NÃO deverão ser juntados pelos credores nos presentes autos
eletrônicos para evitar desnecessário tumulto processual. O edital mencionado deverá
conter: o resumo do pedido inicial e da presente decisão; a relação nominal dos credores
quirografários, com discriminação do valor atualizado e classificação do crédito e
advertência do prazo de 15 dias, a contar da publicação do edital, para as habilitações de
créditos ou divergências quanto aos créditos relacionados (art. 7º, § 1º desta Lei).Todas as
procurações, contratos sociais e custas de mandato deverão ser protocolizados pelos
credores e interessados no incidente que será criado exclusivamente para esse fim (frisese: o peticionamento eletrônico deve ser direcionado para tal incidente)e indicado em ato
ordinatório.Caberá à empresa devedora apresentar o “plano de recuperação judicial”, em60
dias a contar da publicação desta decisão (prazo improrrogável), observando-se na
elaboração do plano o atual entendimento das C. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a nulidade de
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cláusulas constantes em planos recuperacionais por se mostrarem contrárias à lei, sob pena
de convolação em falência.Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o
aviso do Art.53,parágrafo único, da Lei n. 11.101/05, com prazo de 30 dias para as
objeções, devendo a recuperanda providenciar, no ato da apresentação do plano, a minuta
do edital, inclusive em meio eletrônico, bem como o recolhimento das custas para
publicação.Constato que as declarações de bens dos sócios já foram
apresentadas(fls.151/152).Publicada a relação de credores apresentada pelo Administrador
Judicial(Art.7º, § 2º), eventuais impugnações (art. 8º) deverão ser protocolizadas como
incidente à recuperação judicial(cada uma em seu incidente próprio), ao passo que não
deverão ser juntadas nos autos principais, nem tampouco distribuídas (Art. 8º, parágrafo
único). Frise-se: o peticionamento eletrônico da parte interessada deverá criar o incidente,
utilizando-se o código correto.Determino a intimação do Ministério Público e a
comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios
em que a empresa devedora possuir estabelecimento (v. contratos sociais e
alterações).Comunique-se a JUCESP para anotação do pedido de recuperação nos
registros.Com o advento do novo CPC, que estabelece a contagem dos prazos em dias
úteis (art. 219), e não havendo na LRF uma regra específica sobre contagem de prazos em
dias corridos, o novo regime geral é o que deve ser aplicado aos atos do procedimento da
recuperação judicial, por força do Art.189 da LRF. Logo, serão observados os seguintes
prazos: 15 dias úteis para habilitações de crédito; 45 dias úteis para o administrador
judicial apresentar sua relação de credores; 60 dias úteis para apresentação do plano; 30
dias úteis para objeção ao plano; e 150 dias úteis para a realização da AGC.
Consequentemente, o prazo de suspensão das ações e execuções (“stay period”), previsto
no art. 6º., para. 4º., da LRF, também será de 180 dias úteis.Cópia do(a) presente servirá
como ofício à JUCESP, anexando-se senha para acesso aos autos digitais.Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Int. Barueri, 03 de maio de 2017. Faz saber a todos quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por força do
disposto no art. 18, § único, da Lei 11.101/2005, a Recuperanda providenciou a
consolidação do quadro-geral de credores, como segue: LISTA DE CREDORES DA
CLASSE I TITULARES DE CRÉDITO TRABALHISTAS: Camila Cristina Nascimento
Gomes - R$ 27,57 ; Cintia Yamamoto - R$ 81,79 ; Francisco Rubens Feitosa - R$ 105,35 ;
Jose Antonio Carlos Graciano - R$ 56,63 ; Silvana dos Santos Abel - R$ 59,88 ; Taise
Batista do Nascimento - R$ 14,05 ; Vandeglan da Silva Dantas - R$ 46,12 ;. LISTA DE
CREDORES DA CLASSE III TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
Afxtec Tecnologia Em Informacoes Comerciais Eireli - R$ 879,08 ; Amsal Chem Private
Limited - R$ 45.000,00 ; Anhui Xingtuo Import & Export Co.,Ltd. - R$ 26.750,00;;
Araujo Petroleo Ltda - R$ 379.286,70 ; Arnon Reis Assessoria - R$ 406,00 ; Aurobindo
Pharma Produtos Farmacêuticos - LTDA - R$ 396.868,10 ; Brenntag Quimica Brasil Ltda
- R$ 7.008,08 ; Banco do Brasil S/A - R$ 18.157,80 ; BANCO SAFRA S/A - R$
145.650,46 ; Banco Santander - Brasil - S.A - R$ 214.804,38 ; BRR Fomento Mercantil S.A - R$ 365.186,02 ; Centro Copiativo Ltda - R$ 469,96 ; Centro Das Embalagens 1
Comercio Ltda - R$ 598,62 ; CFS do Brasil Indústria, Comércio, Importação e Exportação
de Aditivos Alimentícios - LTDA - R$ 12.968,22 ; Chongqing Zein Pharmaceutical Co.,
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Ltd - $ 83.200,00 ; Conselho Regional de Farmacia do Estado de Sao Paulo - R$ 2.643,87
; Consulente Intermediação de Negócios e Serviços de Asssessória - EIRELI EPP - R$
45.337,35 ; Continentalbanco Securitizadora - S.A - R$ 201.910,05 ; Corcesp - Conselho
Regional dos Representantes Comerciais - R$ 4.647,27 ; Dalas Biotech Limited - $
53.000,00 ; Diego Guerino Cason - R$ 3.310,00 ; Disproquima Brasil Materias Primas e
Ingredientes - LTDA - R$ 187.393,41 ; DSM Produtos Nutricionais Brasil - S.A - R$
33.217,33 ; Fair Corretora de Cambio S/A - R$ 187,54 ; Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Multisetorial Valecred LP - R$ 99.124,01 ; Henrique Nagib de
Vasconcelos - R$ 10.200,00 ; Iduo Informatica Ltda - ME - R$ 1.715,87 ; INDUKERN R$ 18.784,28 ; Indústria Química Anastácio - S.A - R$ 656.479,02 ; Ingredion Brasil
Ingredientes Industriais - LTDA - R$ 36.579,62 ; Intermeios Distribuidora de Insumos
Farmaceuticos Ltda - Epp - R$ 18.076,48 ; Laboratório Bio - Vet - S.A - R$ 31.117,70 ;
Luiz Carlos Antunes dos Santos Munro Anjos - R$ 6.452,90 ; Luxafit Transportes LTDA - R$ 2.186,25 ; M. Cassab Comércio e Indústria - LTDA - R$ 24.919,32 ; Marcos
David Lopes da Cruz - R$ 668.194,96 ; Marguerita Juanita Virginia Risueno - R$
6.452,90 ; MARIA APARECIDA DOS SANTOS - R$ 70.523,93 ; Mariol Industrial LTDA - R$ 53.864,75 ; Monteiro, Neves & Vilela Consultores Ltda - R$ 6.500,00 ;
MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA - R$
27.040,80 ; N&B Comercial de Ingredientes - EIRELI - R$ 39.841,71 ; Naturelife Naturelife Industria e Comercio de Alimentos Ltda - R$ 348.340,19 ; Neobrax - LTDA R$ 144.270,75 ; New Millen Produtos Alimentícios - LTDA EPP - R$ 6.750,00 ; Ningbo
Pangs Chem Int'l Co., Ltd. - $ 84.800,00 ; Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto
Br - NIC BR - R$ 175,00 ; Rafael Domiciano - R$ 18.672,19 ; Rapidao Bahia Transporte
de Cargas Ltda - R$ 3.687,31 ; Ronaldo Saito - R$ 109.332,03 ; R. N. Laboratories PVT.
LTD. - $ 140.814,00 ; Saber Química - LTDA - R$ 113.563,38 ; Simetria Assessoria
Empresarial LTDA - R$ 350.000,00 ; Sind dos Repre Comerci e das Emp de Repre
Comerc ES SP - R$ 447,52 ; Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de São Paulo - R$
198,07 ; SM Empreendimentos Farmacêuticos - LTDA - R$ 18.880,85 ; Sinopharm
International Hongkong Limited - $ 477.403,00 ; SP1 - Fomento Mercantil - EIRELI - R$
76.959,75 ; Sweetmix Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda - R$ 144.804,69
; Tac Transportes e Armazens Gerais Ltda - R$ 26.685,00 ; THODE - Scobel GMBH &
CO. KG - $ 790.119,00 ; TELEFONICA BRASIL S.A - R$ 415,30 ; Tnt Express Brasil
Ltda - R$ 3.375,31 ; Totvs S.A - R$ 10.480,64 ; Ups do Brasil Remessas Expressas Ltda R$ 158,24 ; Vanama Transportes Eireli - ME - R$ 5.197,43 ; Vogler Ingredients - LTDA R$ 45.574,80 ; Wanbury Limited BSEL Techpark - $ 70.000,00 ; LISTA DE
CREDORES DE CLASSE IV TITULARES LISTA CONSOLIDADA DE CREDORES
DA CLASSE IV TITULARES DE CRÉDITOS ME e EPP: David Birochi Extintores ME - R$ 925,00 ; Egf Comercio e Servicos de Telecomunicacoes e Informatica Ltda - ME
- R$ 160,00 ; Equity Assessoria e Consultoria Contábil - LTDA - ME - R$ 51.590,00 ;
Garcia & Oliveira Comercio de Bolos - Eireli - ME - R$ 93,46 ; JENIFER
CAVALCANTE DA SILVA - R$ 105,00 ; Olycruz Servicos de Refrigeracao e Ar
Condicionado Ltda - Epp - R$ 617,50 ; Projeto 17 Tecnologia da Informação Ltda ME R$ 1.750,00 ; Valdeir Aparecido Silva - ME - R$ 5.460,00.. Ficam os credores advertidos
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE BARUERI
FORO DE BARUERI
4ª VARA CÍVEL
Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 110, ., Jardim dos Camargos CEP 06410-901, Fone: 4198-4844, Barueri-SP - E-mail:
barueri4cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

de que, na conformidade do § 1º do art. 7º, da Lei 11.101/2005, terão o prazo de 15
(quinze) dias, contado da publicação do presente Edital, para apresentar ao administrador
judicial, no seu endereço: Alameda Itu, 852 - Jardim Paulista - 11 e 20º andares - São
Paulo - SP, CEP 01421-001, suas habilitações ou divergências quanto aos créditos
relacionados pela Recuperanda. O Processo de Recuperação Judicial em epígrafe e seus
respectivos incidentes tramitam por meio eletrônico, e podem ser acessados através do
portal www.tjsp.jus.E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, com
o prazo de 15 dias, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Barueri, aos 29 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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