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PRO-MED MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. ("PRO-MED"), já 

qualificada, por seu advogado, nos autos da tutela cautelar em epígrafe, vem, 

tempestivamente, na forma do art. 308, do Código de Processo Civil, apresentar 

a V. Exa. seu pedido principal de recuperação judicial, pelos fundamentos de 

fato e de direito que se passam a expor.  

 

1. DA COMPETÊNCIA: 

Como se sabe, é competente para o processamento de pedido de 

Recuperação Judicial o foro do local em que se encontra o principal 

estabelecimento do devedor, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.101/05. 

A noção de "principal estabelecimento" será àquele onde se encontra o 

comando da empresa, onde as principais decisões operacionais são 

deliberadas, entendimento este que se consolidou ainda na vigência do vetusto 

DL 7.661/45 e perfeitamente aplicável à vigente Lei nº 11.101/05. Neste sentido: 

"Processo civil. Competência. Conflito positivo. Pedidos de falência e de 
concordata preventiva. Principal estabelecimento. Centro das atividades. 
Competência absoluta. Prevenção. Juízo incompetente. Sentença de 
declaração de falência prolatada por juízo diverso daquele em que estava 
sendo processada a concordata. Pedido de falência embasado em título 
quirografário anterior ao deferimento da concordata. Nulidade da sentença. - 
O juízo competente para processar e julgar pedido de falência e, por 
conseguinte, de concordata é o da comarca onde se encontra "o centro 
vital das principais atividades do devedor", conforme o disposto no art. 
7º da Lei de Falências (Decreto-Lei n. 7.661/45) e o firme entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. - A competência do 
juízo falimentar é absoluta. - A prevenção prevista no § 1º do art. 202 da 
Lei de Falências incide tão-somente na hipótese em que é competente o juízo 







tido por prevento. - Constatado que a falência foi declarada pelo juízo 
suscitado enquanto processada a concordata em outro juízo e, ainda, que o 
título quirografário que embasou o pedido de falência era anterior ao 
deferimento da concordata, impõe-se anular essa sentença que declarou a 
falência. - Conflito conhecido, declarada a competência do Juízo de Direito 
da 4ª Vara Cível de Manaus – AM, anulados os atos decisórios praticados 
pelo Juízo de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo – SP e 
a sentença de declaração de falência proferida pelo Juízo de Direito da 4ª 
Vara Cível de Manaus – AM." (Conflito de Competência 37.736/SP, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJ, de 16.08.2004) 

 No caso em comento, o local mais importante da atividade empresária da 

Requerente é sua sede no Rio de Janeiro, local onde se encontra o comando da 

empresa, sendo este seu principal estabelecimento, bem como todas as suas 

filiais. 

 Neste sentido, a jurisprudência identifica o "principal estabelecimento do 

devedor" como (i) o eixo de administração dos negócios, (ii) o centro das 

principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais e ainda (iii) o local 

de centralização das atividades e influência econômica, conforme se depreende 

pelos arestos abaixo transcritos: 

"Agravo de Instrumento. (...). Conceito de 'principal estabelecimento do 
devedor'. Critério econômico. Prova documental pré-constituída, que 
deixa claro estar no centro da cidade do Rio de Janeiro o eixo de 
administração dos negócios do Grupo OSX. (...)" (TJRJ. Agravo de 
Instrumento n° 0064637-04.2013.8.19.0000, 14ª CC, Des. Rel. Gilberto 
Campista Guarino, j. 12.03.2014) 

*  *  * 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SÓCIO DA EMPRESA FALIDA. 
ESTADO DO PARANÁ. TERCEIROS INTERESSADOS. LEGITIMIDADE. 
COMPETÊNCIA. JUÍZO DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRINCIPAL 
DA EMPRESA DEVEDORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DA 
SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS. (...) 

4. Compreende-se, pelo novo ordenamento da recuperação e falência, 
como principal estabelecimento da empresa aquele onde se situa o 
ponto central de seus negócios, de onde partem todas as ordens, onde 
atua concretamente o comando empresarial e seu corpo diretivo, onde 
se concentra o maior número de reuniões e assembleias, e para onde 
convergem as demandas empresariais que exigem pronta atuação dos 
sócios.  

(...)." ( TJPR, AI nº 1221650-5, 17ª CC, Des. Rel. Francisco Jorge, j. 
26.11.2014). 

*  *  * 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de obscuridade. Principal 
estabelecimento da empresa é aquele de onde emanam as principais 
decisões estratégicas, financeiras e operacionais. (...). Embargos 
rejeitados." (TJSP, EDcl nº 2062296-73.2013.8.26.0000, Rel. Des. Lígia 
Araújo Bisogni, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08.10.2014). 





*  *  * 

"Pedido de Recuperação Judicial. Pedido formulado em conjunto pelas 
empresas H-Buster São Paulo Indústria e Comércio S/A, com sede em Cotia-
SP e por H-Buster da Amazônia Indústria e Comércio S/A, com sede em 
Manaus-AM. Principal estabelecimento correspondente ao local de onde 
emanam as principais decisões estratégicas, financeiras e operacionais 
do grupo de  empresas. (...)." (TJSP, AI nº 0080995-49.2013.8.26.0000, 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 
j. 21.05.2013). 

 No caso da Requerente, sua sede social, localizada nesta cidade, é o 

centro de tomada das principais decisões econômicas e administrativas da 

empresa. É, portanto, no Rio de Janeiro que está o centro decisório da 

Requerente, de onde partem as principais decisões estratégicas e gerenciais. 

 Pelo que foi dito, evidente a competência deste D. Juízo, fixada quando 

do ajuizamento da Tutela de Caráter Cautelar, para processar e julgar o 

presente pedido de Recuperação Judicial. 

 

2. DA PRO-MED – MEDICINA DIAGNÓSTICA: 

 Idealizada em 2009, quando a Labs D’or foi vendida para o Grupo Fleury, 

um grupo de renomados médicos dissidentes resolveu criar um novo laboratório 

de imagem, cuja primeira unidade foi aberta, ainda naquele ano, no bairro de 

Botafogo, com o objetivo inicial de prestação de serviços médicos na área de 

medicina diagnóstica. 

Em pouco tempo, com um leque completo de prestação de serviços à 

disposição do público em geral, como exames ultrassonográficos e de 

cardiologia, assim como exames vasculares e neurofisiologia clínica, a 

Requerente foi credenciada para o atendimento periódico de funcionários de 

importantes centros e instituições empresariais, alavancando a demanda para 

além de sua sede em Botafogo, a medida da celebração de novos convênios e 

parceiros estratégicos. Assim, foram abertas as filiais do Centro, Madureira, 

Barra da Tijuca e Vila da Penha, todos nesta cidade. 

Com o rápido crescimento de suas atividades, a Requerente foi 

incentivada pelas Operadoras de Planos de Saúde conveniadas a abrir uma 

segunda filial no bairro de Madureira, localidade estratégica que atende uma das 

mais importantes regiões administrativas desta cidade, exclusivamente para o 





atendimento de um serviço tão carente no subúrbio fluminense, consistente na 

disponibilização de todo o aparato para a ressonância magnética de campo 

aberto, visando o atendimento do público claustrofóbico e/ou obeso. 

Em um cenário realista, com contas regulares e capitaneadas por uma 

gestão eficiente e calejada, sob o animus de expansão empresarial, tudo sob a 

égide da plena convicção de que os parceiros comerciais fomentariam o 

credenciamento para o novo exame prospectado para a nova filial, a segunda no 

bairro de Madureira, assim, as obras se iniciaram em 2017, após a locação de 

um imóvel próximo a importante centro empresarial da região. 

Em outro giro, as obras para a instalação da nova unidade, que 

demandava um complexo esforço da Requerente, tendo em vista a moderna e 

alta tecnologia impingida para acomodar todo o aparato de ressonância 

magnética de campo aberto, acabou por impactar em demasia suas contas. 

Após mais de 15 (quinze) meses de obras e a importação do equipamento 

necessário à prestação dos exames laboratoriais, o mais caro entre todos que 

integram o acervo da Requerente, a pandemia do COVID-19 se avizinhava. 

Em 2020, com a eclosão da pandemia e com as contas ainda combalidas 

em razão da expansão empresarial, a Requerente começou a ter um declínio 

acentuado em suas receitas e na demanda de pacientes por vários meses 

seguidos, impingindo fossem contraídos empréstimos bancários, para suportar 

todas as despesas e compromissos financeiros. 

O ano de 2020 se iniciou com altas expectativas de faturamento, diante 

da instalação da nova unidade no bairro de Madureira e a maior abrangência dos 

convênios das Operadoras de Planos de Saúde para a ressonância magnética 

de campo aberto. 

Como apontado, em março de 2020, o Brasil foi arrastado pela pandemia 

da COVID-19 e a Requerente não saiu incólume, perdendo, naquele ano, 

aproximadamente 30% (trinta por cento) de seu faturamento anual, sendo 

percebido em todas suas unidades, conforme abaixo discriminado: 

 





FATURAMENTO MENSAL ANO 2020 
FATURADO CONVENIO 

UNIDADE TOTAL 
BARRA 1.520.665,97 
BOTAFOGO 497.992,30 
BARRA CARDIOMEX 55.626,42 
CENTRO 408.947,62 
MADU 282 1.357.586,05 
MADU POLO 1 1.422.705,72 
NITEROI 48.111,82 
PENHA 1.721.774,69 
Subtotal 7.033.410,59 

   

FATURADO PARTICULAR ( PLANILHA DE ATENDIDO ) 
UNIDADE TOTAL 
BARRA 119.892,14 
BOTAFOGO 40.172,47 
BARRA CARDIOMEX 15.422,00 
CENTRO 35.331,20 
MADU 282 628.998,80 
MADU POLO 1 234.036,19 
PENHA 517.755,55 
Subtotal 1.591.608,35 

  
Total 8.625.018,94 

  

FATURAMENTO MENSAL ANO 2019 
FATURADO CONVENIO 

UNIDADE TOTAL 
BARRA 2.233.854,41 
BOTAFOGO 1.470.861,02 
BARRA CARDIOMEX 100.450,13 
CENTRO 1.292.592,72 
DEL CASTILHO 3.480,82 
MADU 282 1.048.599,56 
MADU POLO 1 2.394.618,15 
PENHA 2.364.408,73 

Subtotal 10.908.865,54 
 
   

FATURADO PARTICULAR 
UNIDADE TOTAL 





BARRA 165.803,27 
BOTAFOGO 64.775,84 
BARRA CARDIOMEX 26.767,00 
CENTRO 66.072,90 
DEL CASTILHO 3.083,00 
MADU 282 264.889,90 
MADU POLO 1 252.893,40 
PENHA 428.208,99 

Subtotal 1.272.494,30 

  
Total 12.181.359,84 

 

A incerteza quanto ao futuro foi fator determinante para as tomadas das 

decisões operacionais em decorrência do declínio acentuado das receitas, neste 

sentido, unidades foram fechadas e a carga horária de trabalho foi reduzida, para 

compatibilizar com o novo normal, sendo, inclusive, suspenso o adimplemento 

das obrigações tributárias. 

Os próprios pacientes / consumidores se ausentaram e se afastaram, em 

decorrência do distanciamento social imposto pelos decretos do Poder Público 

e os médicos, com seus consultórios fechados, fizeram que a Requerente 

amargasse vários meses com receitas ínfimas. 

Neste cenário, para amenizar a crise financeira que se alastrou, a 

Requerente aderiu aos programas de fomento ao crédito de iniciativa do Poder 

Público, o que, diante das incertezas e da imprevisibilidade dos rumos da 

pandemia do COVID-19, impactou em demasia seu passivo financeiro, o que, 

somado ao passivo tributário, vem ameaçando a continuidade da atividade 

empresária, diante da necessidade da manutenção dos compromissos 

locatícios, trabalhistas, dos insumos e equipamentos. 

Na r. decisão de folhas 58-61, este MM. Juízo conferiu o tom categórico e 

incisivo do atual cenário atravessado pelos agentes econômicos. Cabendo 

destacar: 

No caso em tela, é público e notório que a pandemia da Covid 19, levou 
diversas sociedades empresárias ao fechamento por completo, 
enquanto aquelas que resistiriam, sem sombra de dúvidas estão 
passando por sérios problemas financeiros em razão da queda brusca 
de suas receitas, em virtude das necessárias políticas de isolamento 





social, que somente agora estão sendo flexibilizadas. Veja que nem 
mesmo a requerente, que atua no ramo de diagnósticos médicos, se 
viu livre dos nefastos efeitos da pandemia que a todos pegou de 
supresa, pois, como informado, suas receitas advinham de exames de 
imagens e laboratoriais realizados pessoalmente e in loco em sua sede 
e filiais. 

São esses os fatores que acabaram resultando no atual estado crítico 

enfrentado pela Requerente e, diante da viabilidade de uma atividade com 

evidente esteio no direito fundamental à saúde, não há dúvidas que a 

Requerente preenche todos os requisitos para o deferimento do processamento 

de sua Recuperação Judicial, na forma da Lei nº 11.101/05. 

 

3. DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PROMED: 

 A Requerente tem a absoluta certeza no soerguimento de sua empresa, 

uma vez que confia que o cenário de crise atual é passageiro e não deve afetar 

de forma definitiva a solidez de seu empreendimento, que, como já apontado, 

possui evidente esteio ao direito fundamento à saúde. 

Conforme já antecipado, a Requerente exerce atividade empresária 

consistente no exercício da medicina diagnóstica, focado, sobretudo, para o 

atendimento das classes C e D, parcela da população já bastante carente dos 

serviços prestados na área da saúde. 

O problema enfrentado pela Requerente não é exclusivo de seu setor, 

pois, como notório, a pandemia do COVID-19 impactou todas as áreas da 

economia, em maior ou menor grau. 

A Requerente, capitaneada por uma gestão eficiente e responsável, vinha 

de uma curva de ascendência bastante expressiva até 2020, quando o 

imprevisível estado pandêmico se alastrou ao redor do globo, acontece que, com 

o relaxamento das medidas de restrições e o avanço do programa de vacinação 

acelerado, a Requerente, mesmo ainda com unidades fechadas, vem 

demonstrando força de reação, fato inerente à viabilidade econômico-financeira 

da atividade exercida, conforme demonstra os números, com referência até julho 

de 2021: 

FATURAMENTO MENSAL ANO 2021 





FATURADO CONVENIO 
UNIDADE TOTAL 
BARRA                                                                                                              1.254.136,35  
BOTAFOGO                                                                                                                  299.061,38  
CENTRO                                                                                                                    12.060,18  
MADU 282                                                                                                                  973.449,86  
MADU POLO 
1                                                                                                                  753.981,68  
PENHA                                                                                                              1.111.879,63  
NITEROI                                                                                                                    32.629,24  
Subtotal                                                                                                              4.437.198,32  

FATURADO PARTICULAR ( PLANILHA DE ATENDIDO ) 
UNIDADE TOTAL 
BARRA                                                                                                                  117.317,49  
BOTAFOGO                                                                                                                    35.204,00  
CENTRO                                                                                                                                    -    
MADU 282                                                                                                                  606.012,21  
MADU POLO 
1                                                                                                                  145.690,60  
PENHA                                                                                                                  378.693,00  
Subtotal                                                                                                              1.282.917,30  
Total                                                                                                              5.720.115,62  

 

Com a gradual recuperação de suas receitas, à medida que o programa 

nacional de imunização avance, mesmo sem estar integralmente operacional, a 

Requerente demonstra inequivocamente que possui viabilidade econômico-

financeira, inerente à relevantíssima função social que exerce. 

Percebe-se, outrossim, que a Requerente sequer possui títulos 

protestados, sendo certo que o passivo financeiro ora amealhado é resultado de 

operações celebradas antes do cenário pandêmico e que ameaçam a 

continuidade da atividade empresária exercida, num contexto de início de 

retomada econômica e relaxamento das medidas de restrição social. 

Fica clara, portanto, a viabilidade econômico-financeira da Requerente, 

sendo certo que a utilização dos mecanismos previstos na Lei n° 11.101/05 para 

a superação da momentânea crise econômico-financeira que a afeta será uma 

medida adequada e ponderada. 

 





4. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI: 

Não se pode olvidar que a finalidade da Recuperação Judicial é o 

soerguimento da empresa e que o deferimento do processamento do pedido está 

vinculado ao atendimento dos requisitos objetivos, subjetivos e formais da Lei. 

 Em primeiro lugar, não há dúvidas de que a Requerente exerce uma 

atividade econômica organizada, o que se extrai de seu objeto social, sendo, 

portanto, uma sociedade empresária, nos termos do art. 982 do Código Civil, 

devidamente registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro. 

 Sua condição de sociedade empresária é o requisito subjetivo estampado 

no art. 1º da LRE, devidamente atendido. Assim, passa-se a esmiuçar os 

requisitos objetivos, estampados nos arts. 48 e 51 da LRE. 

 No mais, a Requerente declara e afirma, para todos os fins, que: 

(i) exerce regularmente as suas atividades há mais de 2 anos, o que pode 

ser comprovado pelo registro empresarial; 

 

(ii) jamais foi falida ou obteve a concessão de Recuperação Judicial; e  

 

(iii) seus administradores jamais foram condenados pela prática de 

quaisquer crimes previstos na Lei nº 11.101/05, atendendo assim os 

requisitos do art. 48 da LRE. 

 Além disso, a Requerente declara que recebeu a autorização necessária 

ao seu pleito de Recuperação Judicial, por meio de reunião dos únicos dois 

sócios e administradores da Requerente, que, inclusive, assinam, 

conjuntamente, a procuração ad judicia. 

 Por fim, dos documentos previstos no art. 51 da LRE, a Requerente 

informa que este pedido principal de recuperação judicial se encontra 

devidamente instruído, com a ressalva dos documentos sob a proteção do 

sigilo fiscal ou bancário, quais sejam, a relação de bens pessoais dos 

administradores, os extratos atualizados das contas da devedora e a relação de 

empregados, com fulcro no art. 5º, X, da Constituição Federal, os quais serão 





apresentados de forma oportuna, requerendo, desde já, sejam autuados em 

apartado e acautelados nas dependências desta i. serventia e somente 

acessada por V. Exa., pelo i. parquet e pelo Administrador Judicial, na forma da 

Lei. 

 Uma vez demonstrado que a empresa da Requerente é plenamente 

viável, além de apta a continuar desenvolvendo seu objeto social, de importante 

cunho social, esta deve ser preservada, bem como todos os interesses 

metaindividuais que nela gravitam. 

 Sendo assim, com o atendimento dos requisitos subjetivo, objetivos e 

formais, esculpidos nos art. 1º, 48, desde já requer seja deferida a tutela cautelar 

antecedente ao pedido de Recuperação Judicial. 

 

4.1. DO PASSIVO: 

 O valor total da dívida da Requerente alcança, aproximadamente, o 

montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), na classe dos créditos 

quirografários, nos termos do art. 41, III, da Lei nº 11.101/05, denotando a 

essencialidade do presente Pedido de Recuperação Judicial. 

  

4.2. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL: 

 Em até 60 dias da publicação de decisão que deferir o processamento 

desta Recuperação judicial, a Requerente apresentará seu Plano de 

Recuperação Judicial, indicando, pormenorizadamente, todos os instrumentos 

necessários para sua recuperação, demonstrando sua viabilidade econômico-

financeira, bem como o laudo de avaliação de bens e ativos.  

 A Requerente informa a todos os seus credores que o plano está em 

elaboração e em ampla discussão, reafirmando seu intuito de apresentá-lo no 

menor tempo possível, de forma transparente e honesta, buscando, sobretudo, 

a cooperação entre os diversos partícipes, concursais ou não. 

 Para isso, a Requerente informa que vem sendo assessorada por um corpo 

jurídico, econômico e financeiro com ampla expertise em recuperação de 





empresas em distressed, tudo para melhor acomodar os diversos interesses em 

deslinde, de forma a garantir maior eficácia e celeridade para o efetivo 

soerguimento da empresa. 

 

5. CONCLUSÃO: 

 Por todo o exposto, pugna a Requerente seja deferido o processamento 

da Recuperação Judicial, nos termos do art. 52, da Lei nº 11.101/05, e os efeitos 

que deste emanam: 

i. a nomeação do Administrador Judicial; 

ii. seja ratificada a r. decisão liminar de folhas 58-61, determinando a 

suspensão de todas as ações e execuções, pelo prazo fixado no 

§4º do art. 6º da LRE; 

iii. seja intimado o Ministério Público e sejam expedidos ofícios 

competentes a fim de comunicar as Fazendas Públicas Federais, 

Estaduais e Municipais; 

iv. Seja publicado o edital a que se refere o §1º, do art. 52, da Lei nº 

11.101/05. 

Outrossim, requer-se sejam recebidos os documentos sob a proteção do 

sigilo empresarial, fiscal e bancário, de forma apartada e com acesso restrito ao 

MM. Juízo, ao i. parquet e ao Administrador Judicial.  

Por fim, informa que o Plano de Recuperação Judicial será apresentado 

no prazo de 60 dias, a partir da publicação da decisão que deferiu o 

processamento da Recuperação Judicial 

 

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2021. 

 

 

Fernando Eduardo Ayres da Motta 

OAB/RJ 5.273 
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