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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SP.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO SOROSISTEM
Processo Originário nº 1087929-16.2021.8.26.0100

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS PLÁSTICAS,
QUIMICAS,

FARMACÊITICAS,

ABRASIVAS

E

DE

RESINAS

SINTÉTICAS DE SOROCABA E REGIÃO, ente sindical de primeiro grau
já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, legítimo representante
da categoria obreira, ademais de legalmente credor, via substituição
processual, nos autos da Ação Coletiva de Cumprimento de Acordo
Coletivo – Processo primitivo nº 0010084-84.2020.5.15.0109 -, aforada
então contra a empresa SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A.
(outrora

“TECSIS”),

consolidação

em

substancial

‘RECUPERAÇÃO
com

sua

JUUDICIAL’

subsidiária

integral

mediante

ADVANCED

COMPOSITE – SOLUÇÕES EM MATERIAIS COMPOSTOS LTDA., à
seguir, em conjunto, denominadas “Grupo SOROSISTEM”, nos autos da
sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL em curso perante esse V. Juízo, vêm,
mais que respeitosamente expor e requerer o abaixo aduzido:
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1-

Inicialmente, cabe esclarecer que o Requerente é entidade sindical

de

primeiro

grau,

representativa

de

categoria

profissional

com

abrangência intermunicipal e base territorial nos municípios de Alambari,
Alumínio, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Ibiúna,
Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Sarapuí, Sorocaba,
Tapiraí e Votorantim-SP, carta sindical (em anexo). Nessa qualidade,
possui a prerrogativa, outorgada pela Constituição Federal em seu art. 8º,
inciso III, de exercer “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais

da

categoria,

inclusive

em

questões

judiciais

ou

administrativas".
2 - Magistrado, induvidosamente é o ora Requerente mais que legítimo e
legal

representante

notadamente

da

àqueles

categoria
assistidos,

profissional

obreira

substituídos

na

hipótese,

processualmente

e

associados, existindo também, por via de consequência, obrigatória
subordinação das Recuperandas e seus empregados ao ente sindical
obreiro em questão.
3 - Dessarte considerando a premente, inolvidável e relevante questão
social e ALIMENTAR que permeia o tema, os sindicatos possuem o
inarredável papel e dever constitucional de defender, garantir e manutenir
os

direitos

e

interesses

coletivos

e

individuais

da

categoria

que

representa, através da efetiva participação como parte ou polo nos
processos judiciais em dissídios coletivos e/ou individuais destinados à
solucionar ou resolver conflitos jurídicos de natureza coletiva e/ou
individual; o que não poderia ser diferente na existência de Recuperações
Judiciais, onde o patrimônio coletivo e/ou individual dos titulares de
créditos oriundos ou derivados da legislação trabalhista, certamente
poderá sofrer gravíssimos riscos de danos irreparáveis.
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4 - Aliás Ilustre Julgador, com a devida vênia, a natureza jurídica
alimentar simplesmente escancara, pressupõe e requer atuação forte,
imediata ou célere do Poder Judicante a fim de literalmente GARANTIR à
TODOS os credores da Classe I “...QUE NÃO COMPARECEREM,
PESSOALMENTE OU POR PROCURADOR, À ASSEMBLEIA.”
acréscimos,

nossos grifos e

a fiel e efetiva participação e garantia de seus direitos através da

legítima e legal representação da entidade obreira; o que visará acautelar
e

preservar

os

direitos

de

seus

representados,

substituídos

processualmente e associados.
5

-

AD

ARGUMENTANDUM

infraconstitucional

originário

TANTUM,
tenha

ainda

utilizado

que
o

o

legislador

vocábulo

“(...)...

associados...”grifamos, verifica-se que a real intenção ou espírito e etiologia
semasiológica do Legislador foi, e é, pela mais que flagrante e inegável
interpretação e perspectiva extensiva ou abrangedora, consequentemente
abarcadora da totalidade daqueles credores representados pelos entes
sindicais obreiros – assistidos, processualmente substituídos e associados
-; destarte intepretação e entendimento distinto não poderia prosperar em
razão da completa ausência de sentido privilegiar subgrupo de titulares de
créditos derivados da legislação trabalhista em detrimento dos demais
trabalhadores, privilegiando tão somente parte dos credores da Classe I.
6 - Ora D. Julgador, tanto é assim, que o termo ou palavra “associado”,
possui isocronicamente os sinônimos: (i)Membro de uma associação ou
clube:

membro, sócio, afiliado, filiado, agregado;(ii)

Que

é

parte

de

algo:parte, integrante, participante, partícipe, societário, componente,adj
unto.
7

-

Ainda

na

mesma

toada,

desnudando

eventual

alegação

de

intempestividade do pedido, resta a este Requerente trazer à baila a
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hodierna flexibilidade já demonstrada pelo TJ/SP no sentido de garantir a
isonomia de direitos – participação e voto - àqueles hipossuficientes
naturalmente alheios, desconectados e/ou impedidos da participação por
desconhecimento ou impossibilidades derivadas da falta de traquejo com a
liturgia exigida em momento tão delicado de suas vidas.
8 - Assim, especialmente arrimado pela exegese e inteligência contida nos
§ 5º e inciso I do § 6º, do Art. 37 da Lei nº 11.101/2005 – e alterações
carreadas pela Lei nº 14.112/2020, in litteris:
“...omissis...
Art. 37. (...)...
§ 5º Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus
associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho
ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem,
pessoalmente ou por procurador, à assembleia.
§ 6º Para exercer a prerrogativa prevista no § 5º deste artigo, o sindicato
deverá:
I – apresentar ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da
assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o
trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer,
até 24 (vinte e quatro) horas antes da assembleia, qual sindicato o
representa, sob pena de não ser representado em assembleia por nenhum
deles; e
II – (VETADO)
...OMISSIS...”

9 - Por fim, o Requerente junta ou anexa à presente lista ou rol daqueles
empregados,

assistidos,

substituídos

processualmente

e

associados

titulares de créditos derivados da legislação trabalhista QUE NÃO
COMPARECERAM,

PESSOALMENTE

OU

POR

PROCURADOR,

À

ASSEMBLEIA, a fim de constitucionalmente garantir-lhes, através de
legítima e legal representação, o pleno e inegável direito à participação
e voto na assembleia-geral de credores designada para o próximo
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dia 08/06/2022, no destino que lhes poderá reservar e advir a
Recuperação Judicial em tela.
10 - Consigne-se que o Advogado representante do Sindicato, na
assembleia-geral de credores realizada em 30/03/2022 já havia
demonstrado

sua

preocupação

com

o

tema,

questionando

a

Administradora Judicial se outros credores poderiam comparecer ao ato,
em decorrência de sua suspensão (fls. 10.316). Tendo sido negativa a
resposta

da

Administradora

Judicial,

mostra-se

necessária

e

indispensável a autorização desse V. Juízo, para que os Credores
Trabalhistas representados pelo Sindicato possam participar, com
direito de voz e voto na próxima assembleia, garantindo-lhes o
direito de opinar sobre a forma de pagamento de seus créditos, repita-se,
de natureza alimentar.
11 - Portanto, SUPLICA e ROGA o ora Requerente, consubstanciado pelo
exercício

de

axiomático

DIREITO

constitucional,

se

digne

V.Exa.

determinar LIMINARMENTE a concessão do direito do Requerente
REPRESENTAR os credores elencados na lista anexada, todos constantes
de

ralação

de

credores

trabalhistas

(classe

I)

apresentada

pela

Administradora Judicial, para que participem e exerçam seu direito de voz
e voto na Assembleia de Credores a se realizar no dia 08/06/2022, às
11h00 por meios eletrônicos, exercendo a prerrogativa garantida pelo art.
37, §5º e 6º da Lei 11.101/05.
Termos em que,
Pede deferimento.
Sorocaba para São Paulo, 20 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JR
OAB/SP nº 360.899
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EXMO.

SR.

DR.

JUIZ

DE

DIREITO

DA

2ª

VARA

DE

FALÊNCIAS

E

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SP.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO SOROSISTEM
Processo n.º 1087929-16.2021.8.26.0100

SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A. e
ADVANCED COMPOSITE

–

SOLUÇÕES EM MATERIAIS COMPOSTOS LTDA.

(“GRUPO SOROSISTEM”), ambas em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos autos
de sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em curso perante esse V. Juízo,
vêm, respeitosamente, expor e requerer o seguinte:
1.

As

Recuperandas,

nesta

data,

tomaram ciência da manifestação do SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS PLÁSTICAS, QUIMICAS, FARMACÊITICAS, ABRASIVAS E
DE

RESINAS

SINTÉTICAS

DE

SOROCABA

E

REGIÃO

requerendo

autorização judicial para participação, com exercício de voz e
voto, na assembleia-geral de credores já instalada e que terá
continuidade no próximo dia 08.06.22 (fls. 11.174/11.178).
2.

Via de regra, como a “AGC” já está

instalada e em curso, não deveria ser admitida a participação
de

credores

instalação.

que

não

estavam

presentes

no

momento

de

sua
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Cezar Luiz Lopes Parra

Eduardo Foz Mange

3.
Recuperação

Judicial,

o

Entretanto,
Plano

de

na

presente

Recuperação

Judicial

originalmente apresentado, especialmente em razão do insucesso
do

procedimento

arbitral

(conforme petitório de fls. 10386/10387),

está

passando por alteração substancial, que vem sendo negociada
exaustivamente com os credores a fim de permitir a preservação
da empresa.

4.

É

certo

que

os

Credores

Trabalhistas, inclusive aqueles representados pelo “Sindicato”,
estarão sujeitos à deliberação da “AGC” e às condições de
pagamento do “novo” Plano, tendo seus direitos creditórios
inegavelmente impactados.

5.

Sendo assim, considerando também

a natureza alimentar dos créditos trabalhistas, as Recuperandas
não

se

opõem

representando

à
os

participação
credores

do

“Sindicato”

constantes

da

na

relação

“AGC”,
de

fls.

11.187/11.205, com exercício de voz e voto nas deliberações
sobre o Plano de Recuperação Judicial.
6.

Em

hipótese

semelhante,

o

Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o ingresso de credor,
com exercício do direito de voto, em assembleia em curso.
Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Pretensão recursal à
reforma da r. decisão que, na instalação de nova AGC em substituição à anterior,
que se encontrava suspensa há mais de dois anos, negou o direito de o agravante
dela participar com direito a voto – Sucessivas suspensões, com alterações
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substanciais nas cláusulas de pagamento aos credores – Apresentação de novo
plano de recuperação na 5ª suspensão, contendo alterações substanciais aos
planos originalmente apresentados – Direito de o agravante participar da AGC
instalada em outubro de 2020, após várias e sucessivas suspensões e alterações
no plano, mesmo não constando sua assinatura na assembleia original suspensa
em agosto de 2018 – A deliberação de plano com mudanças substanciais aos
originalmente apresentados deve ser precedida de renovada convocação, com
ciência prévia dos novos termos por todos os credores e precedida à instalação
com nova colheita de assinaturas – Pedido recuperacional que tramita desde 18
de julho de 2017, tendo a Magistrada autorizado nova convocação – Precedentes
desta C. Câmara – Decisão reformada – Agravo provido, com recomendação.
AGRAVO INTERNO – Pretensão à reforma da decisão monocrática do Relator
que autorizou a participação do credor, com voto em separado, na AGC –
Recurso prejudicado. Dispositivo: deram provimento ao agravo de instrumento,
com recomendação. Julgaram prejudicado o agravo interno.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2243142-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Piracicaba - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro:
16/07/2021)

7.

Ante o exposto, dado o caráter

alimentar dos créditos trabalhistas, as substanciais alterações
ao “PRJ” originalmente apresentado que serão necessárias e em
homenagem ao princípio da boa-fé, entendem as Recuperandas que
deve ser deferido o pedido do “Sindicato”, permitindo-se sua
participação na “AGC”, a fim de que os Credores Trabalhistas por
ele

representados

possam,

efetivamente,

participar

das

deliberações sobre a forma de pagamento de seus créditos, com
direito de voz e voto.

3
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Renato Luiz de Macedo Mange
Caio Vinicius dos Santos Miranda

Walter Vieira Filho
Bruna Murcillo Mendonça

Luciano Guimarães da Silveira

Eduardo Foz Mange

Cezar Luiz Lopes Parra

São os termos em que,

P. DEFERIMENTO.

São Paulo, 26 de maio de 2022.

Pp.
LUCIANO GUIMARÃES DA SILVEIRA
OAB/SP n.º 219.729

Pp.
RENATO LUIZ DE MACEDO MANGE
OAB/SP n.º 35.585

PetSindicatoAGC
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