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SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

LTDA, já qualificada nos autos de Recuperação Judicial, por seus 

procuradores que esta subscrevem, vem respeitosamente 

perante Vossa Honrosa Presença, para expor e finalmente 

requerer. 

 

 
 

  Segundo se observa, a Recuperanda aforou seu pedido de 

Recuperação Judicial na data de 21 de Novembro de 2019, data essa que marca 

o termo de início e obrigatoriamente de tratamento igualitário de credores, 

dentro da classificação que lhes é atribuída. 

 

 

  Na lista de credores consta relacionadas, entre os créditos 

quirografários, as instituições financeiras Banco do Brasil, Banco Santander e 

Unicred, que está distribuído entre os seguintes contratos: 

 

 



 
 

 
  Ocorre que, após o processamento do pedido da RJ, os valores 

depositados e disponíveis em conta corrente de livre movimentação, foram 

apropriados pelas instituições financeiras para amortizar créditos quirografários e 

para o pagamento de juros e encargos dos contratos vinculados na RJ, como 

mostram os extratos e demonstrativos ora elaborado pela Recuperanda, valores 

esses que somam a importância R$ 67.035,44 (sessenta e sete mil, trinta e 

cinco reais e quarenta e quatro centavos) até 14 de fevereiro 2020 conforme 

abaixo: 

 



 

 

 

 

 
 

  Por ora, cumpre intimar as instituições para que proceda ao estorno 

dos lançamentos indevidamente promovidos, e libere na conta corrente a 

importância de R$ 67.035,44 que pertence ao giro comercial da Recuperanda, 

que dela necessita com urgência. 

 

 

 



 

Requerimento: 

 

1. Requer, pois, seja intimado por carta o Banco do Brasil no seu endereço: 

Alameda Aristiliano Ramos, n. 1470, Jardim América, Rio do Sul - SC, CEP 

89160-240; Banco Santander no seu endereço: Rua Carlos Gomes, n. 98, 

Centro, Rio do Sul - SC, CEP 89160-000; e,  Unicred no seu endereço: Rua 

Nereu Ramos, n. 476, Centro, Blumenau – SC, CEP 89010-401; para que 

restituam os valores, sob pena de responder, no caso de descumprimento, 

pela correspondente indenização e/ou perdas e danos. 

 

 

 

Requer ainda: 

 

Contata-se que a Vossa Excelência deixou de apreciar os pedido da inicial 

que dizem: 

Requer sejam oficiados aos cartórios de protestos, e aos órgãos de 

registros de anotações cadastrais, SERASA, SPC OU SPCP, e CADIN 

para que se abstenham de informar restrições quanto à dívidas que 

fazem parte da inclusa relação de credores, sejam eles com ou sem 

garantias, tudo visando que a recuperanda possa dar viabilidade e 

continuidade às suas atividades. 

 

a) a dispensa da apresentação da CND (certidão de regularidade 

fiscal/tributária) para a participação de processos licitatórios e 

principalmente para receber os créditos “bloqueados” por 

mercadorias já entregues (em anexo); 

 

b) Dispensa da apresentação da certidão negativa de “pedido de 

concordata e recuperação judicial” em processos licitatórios; 

 

 



 

Cabe salientar que a atividade da Recuperanda é a distribuição de 

produtos odontológicos, principalmente para órgãos públicos. Desse modo, 

os pedidos da inicial são de extrema urgência para a manutenção do 

faturamento da empresa, o qual encontra-se em queda, conforme 

demonstrado no relatórios contábeis anexos. 

 

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

 
Rio do Sul(SC),  

18. Fevereiro. 2020. 
___________________ 

Adv. Jair Spezzia 

OAB-SC 40198 
 

 


