EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO.

Processo n°: 0002360-65.2020.8.27.2721
INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua George Ohm, 206 - Torre B - Conjuntos 143 e 144,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.689.723/0001-69, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA, sendo uma das credoras de
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A e OUTRO, vem, respeitosamente à
presença de Vossa Excelência, por seus advogados e procuradores que ao
final subscrevem, requerer a juntada dos anexos instrumentos necessários
para sua regular representação processual.

Ademais, requer que as futuras intimações e publicações
sejam realizadas exclusivamente em nome dos subscritores da presente,
sob pena de nulidade.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 27 de maio de 2020.

Felipe G. L. Tabernero Martins
OAB/SP n.º 386.630

Daniel Viana de Melo
OAB/SP n.º 309.229

Evelyn Cavichioli
OAB/SP n.º 411.158

DocuSign Envelope ID: 58DCDC75-61D7-4C99-8E2F-A44B259FAB48

PROCURAÇÃO

Por este instrumento de mandato, INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA., pessoa jurídica
de direito privado com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Chucri Zaidan, 920, Conjunto 111, Market Place Tower II, Vila Cordeiro, inscrita no
CNPJ/ME sob nº 28.689.723/0001-69, neste ato representada por seu diretor, Sr. CRISTIANO
PINCHETTI, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade
RG n° 28.334.384-9 SSP/SP e CPF/ME n° 275.762.458-08, nomeia e constitui seus
procuradores os advogados MAX SIVERO MANTESSO, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na OAB/SP sob o nº 200.889, RG nº 25.348.925-8-SSP-SP, CPF/ME nº
277.342.578-28; GLAUBER APARECIDO REINALDO, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na OAB/SP sob o nº 316.165, RG nº 42.265.321-4-SSP-SP, CPF/ME nº
363.295.428-30; DANIEL VIANA DE MELO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/SP sob o nº 309.229, RG nº 32.433.154-X-SSP-SP, CPF/ME nº 318.731.228-45;
BRENO HENRIQUE FONSECA VITORINO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na
OAB/SP nº 363.392, RG nº 47.590.375-4, CPF/ME nº 371-223.698-03; FELIPE
GONÇALVES LOPES TABERNERO MARTINS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/SP sob nº 386.630, EVELYN CAVICHIOLI, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP nº
411.158, todos integrantes da FLC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA., com sede na Rua Tito, nº 678, 3º andar, Cj. 301, Vila Romana, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 05051-000, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº
09.003.274/0001-09, a quem confere os poderes da cláusula “ad judicia”, para o foro em
geral, representar a Outorgante na cobrança de créditos da FOCO AGRONEGÓCIO S.A.,
inscrita no CNPJ/ME n.º 17.166.865/0001-25, inclusive para representa-la na Recuperação
Judicial da FOCO AGRONEGÓCIO S.A, com poderes para comparecer e votar em Assembleia
Geral de Credores, além de praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, podendo os outorgados, no desempenho deste mandato, agir
em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação. É
expressamente vedado o depósito de quaisquer quantias, sejam elas relativas à principal,
juros ou correção monetária, exemplificativamente e não taxativamente, recebidas em nome
da Outorgante, em qualquer outra conta corrente a ela não pertencente. A presente
procuração poderá ser revogada a qualquer tempo, independentemente de aviso,
notificação judicial ou extrajudicial, tendo validade de 1 (um) ano, tendo como início a data
de assinatura.
São Paulo, 21 de maio de 2020.

___________________________________________
INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ - TO

Processo nº: 0002360-65.2020.8.27.2721

OCTANTE

SECURITIZADORA

S.A.,

por

seus

advogados, nos autos da Recuperação Judicial ajuizada por FOCO AGRONEGÓCIOS
S/A E OUTROS, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção
a petição dos Recuperandos acostada aos autos no ev.141 e 211, expor e requerer o
quanto segue.

01.

Os

Recuperandos

apresentaram

a

petição

acostada aos autos no ev. 141, requerendo a antecipação de tutela para que fosse
determinada a suspensão dos endossos realizados por eles em CPR´s e duplicatas,
bem como que os recebíveis endossados sejam depositados em conta judicial
vinculada a este processo, sob o fundamento de que os créditos endossados seriam
essenciais e indispensáveis para o soerguimento do grupo em recuperação judicial.

02.

O Sr. Administrador Judicial manifestou-se sobre o

pedido dos Recuperandos (ev.168), pugnando pela intimação para comprovação dos
títulos endossados e a indicação dos credores que teriam recebidos tais títulos.

03.

Os Recuperandos apresentaram a petição de ev.

04.

Dessa

211 juntando documentos.

forma,

a

Credora

Octante

reitera

integralmente os termos da sua petição acostada aos autos no ev. 190 e requer
seja

indeferido

o

pedido

de

antecipação

da

tutela

formulado

pelos

Recuperandos, sendo mantidos os endossos e cessões de duplicatas mercantis
realizados antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Av. Francisco Matarazzo, nº 1500 – 16º andar – Torre New York – 05001-100 – São Paulo/SP
Tel.: 55 (11) 3664.3464 – Fax: 55 (11) 3662.4633
luchesiadv@luchesiadv.com.br – www.luchesiadv.com.br
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05.

Por

fim,

requer

que

todas

as

intimações/publicações judiciais sejam realizadas apenas na pessoa do Dr. CELSO
UMBERTO LUCHESI, inscrito na OAB/SP sob o nº 76.458, com endereço na Av.
Francisco Matarazzo, 1500, 16º andar – Torre New York, CEP: 05.001-100 – São
Paulo - SP.

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 01 de junho de 2020

Celso Umberto Luchesi

Antonio Carlos de Oliveira Freitas

OAB/SP nº 76.458

OAB/SP nº 166.496

\\LUCFS01\Geral$\Clientes\Clientes Ativos\Octante\Contencioso\Foco Agronegócios\Recuperação Judicial Foco\Petição
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Processo nº: 0002360-65.2020.8.27.2721

VERT

COMPANHIA

SECURITIZADORA,

por

seus

advogados, nos autos da Recuperação Judicial ajuizada por FOCO AGRONEGÓCIOS
S/A E OUTROS, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atenção
a petição dos Recuperandos acostada aos autos no ev.141 e 211, expor e requerer o
quanto segue.

01.

Os

Recuperandos

apresentaram

a

petição

acostada aos autos no ev. 141, requerendo a antecipação de tutela para que fosse
determinada a suspensão dos endossos realizados por eles em CPR´s e duplicatas,
bem como que os recebíveis endossados sejam depositados em conta judicial
vinculada a este processo, sob o fundamento de que os créditos endossados seriam
essenciais e indispensáveis para o soerguimento do grupo em recuperação judicial.

02.

O Sr. Administrador Judicial manifestou-se sobre o

pedido dos Recuperandos (ev.168), pugnando pela intimação para comprovação dos
títulos endossados e a indicação dos credores que teriam recebidos tais títulos.

03.

Os Recuperandos apresentaram a petição de ev.

211 juntando documentos.

Av. Francisco Matarazzo, nº 1500 – 16º andar – Torre New York – 05001-100 – São Paulo/SP
Tel.: 55 (11) 3664.3464 – Fax: 55 (11) 3662.4633
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04.

Dessa

forma,

a

Credora

VERT

reitera

integralmente os termos da sua petição acostada aos autos no ev. 191 e requer
seja

indeferido

o

pedido

de

antecipação

da

tutela

formulado

pelos

Recuperandos, sendo mantidos os endossos e cessões de duplicatas mercantis
realizados antes do ajuizamento da recuperação judicial.

05.

Por

fim,

requer

que

todas

as

intimações/publicações judiciais sejam realizadas apenas na pessoa do Dr. CELSO
UMBERTO LUCHESI, inscrito na OAB/SP sob o nº 76.458, com endereço na Av.
Francisco Matarazzo, 1500, 16º andar – Torre New York, CEP: 05.001-100 – São
Paulo - SP.

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 01 de junho de 2020

Celso Umberto Luchesi

Antonio Carlos de Oliveira Freitas

OAB/SP nº 76.458

OAB/SP nº 166.496

Z:\Clientes\Clientes Ativos\Vert\CONTENCIOSO\Foco Agronegocios\Recuperação Judicial - Foco Agronegocios\Petição

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ-TO,

Autos nº 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR
jurídica

ADMINISTRAÇÃO
especializada

Recuperação

JUDICIAL
em

–

BRASIL,

processos

Judicial,

vem,

de

pessoa

Falência

e

respeitosamente,

manifestar-se na condição de Administração Judicial.

No evento 122 intimou-se esta Especializada para
manifestar acerca dos eventos 113, 117 e 120.

Comparece

esta

auxiliar

do

juízo

a

fim

de

informar que referida intimação já fora cumprida e a
manifestação encontra-se juntada no evento 168.

À
mantém

oportunidade,
a

disposição

esta

auxiliar

para

do

juízo

quaisquer

esclarecimentos.

Anápolis, 01 de junho de 2020.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – BRASIL
Dobson Vicentini Lemes
OAB/GO 28.944

se

outros

Processo n. 0002360-65.2020.827.2721
Autos n.º 0002360-65.2020.827.2721

Meritíssimo Juiz,
Cuidam os Autos de Recuperação Judicial requerida pela empresa Foco Agronegócios S/A, representada por seus sócios
Marcio Ferreira Takatsu e Flávio Ferreira Takatsu (evento 1).
Desse modo, foi deferido o processamento da recuperação judicial, nomeando a empresa VALOR JUDICIAL BR como
administrador judicial (evento 6 e 28).
Em seguida os autos vieram para manifestação do Ministério Público.
É o breve relatório;
Passo a Fundamentação.
Com efeito, a recuperação judicial, segundo a dicção da lei, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-ﬁnanceira do devedor, a ﬁm de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
1

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Sabe-se que ao Ministério Público cabe zelar pelo interesse público em seu aspecto primário, isto é, pelos interesses que são
2

de algum modo relevantes para toda a coletividade.
Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já exprimiu que a atuação do Ministério Público em outras ações que envolvem
empresa em recuperação ou em situação de falência é facultativa, sendo que a nulidade da intervenção ministerial deverá ser declarada
apenas se for comprovada a ocorrência de prejuízo indevido.
Desta feita, a facultatividade da atuação deve ser compreendida sob a perspectivadas atribuições constitucionais do
Ministério Público, ou seja, este só deve intervir se veriﬁcar que há, no caso concreto, alguma questão relevante do ponto de vista do
interesse público.
Isto posto, no tocante a habilitação dos créditos o Ministério Público não tem interesse, haja vista ser direito disponível, no
entanto ocorrendo qualquer situação indicativa de lesão deliberada a credores (atos criminosos ou constitutivos de improbidade
administrativa), este órgão ministerial requer vistas imediata dos autos.
É a manifestação.
Guaraí/TO, 2 de junho de 2020.
Argemiro Ferreira dos Santos Neto
Promotor de Justiça

1LOBATO, Moacyr. Falência e Recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p.80
2http://www.civel.mppr.mp.br/arquivos/File/Estudo_n_02_2017_Intervencao_MP_Falencia_Recuperacao_Outras_Acoe
s_Interesse_Publico.pdf
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Antônio Frange Júnior
Joicylene Rufina Silva
Brenda Scatolin
Kellen Frange Corrêa Ramos
Eri Borges Regitano
Rosane Santos da Silva
Tallita Carvalho de Miranda

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Yelaila Araújo e Marcondes

______________________________________________________________________
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ – MT.
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MARCIO FERREIRA TAKATSU e FOCO AGRONEGÓCIOS S/A – ambos “EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, vêm à presença de Vossa Excelência, por meio de seus
procuradores, juntar Plano de Recuperação Judicial, com a necessária correção.
Quanto ao Laudo apresentado no evento nº 120, este permanece o mesmo.
Outrossim, requer sejam todas as intimações expedidas exclusivamente em nome de
ANTÔNIO FRANGE JUNIOR, OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.
Termos em que, pede deferimento.
Cuiabá – MT, 05 de junho de 2020.

Yelaila Araújo e Marcondes
OAB/SP 383410

Antônio Frange Junior
OAB/MT 6.218

Rosane Santos da Silva
OAB/MT 17.087

___________________________________________________________________________
São Paulo – SP

Av Magalhães de Castro, 4.800, 14º andar, Ed Park Tower Cidade Jardim Corporate Center, 05502-001

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

Av Dr Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Ed Helbor Dual Business Office & Corporate Alvorada, 78048-250

T (65) 2136 3070

Contato

atendimento@nsaadvocacia.com.br – www.nsaadvocacia.com.br – WhatsApp (65) 9 8407-7309

.

.

.

Antônio Frange Júnior
Joicylene Rufina Silva
Viviane Martins Frange
Brenda Scatolin
Kellen Frange Corrêa Ramos Trícia Thommen Maciel
Eri Borges Regitano
Rosane Santos da Silva
Yelaila Araújo e Marcondes
_______________________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ – TO.
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ILUSTRÍSSIMOS SENHORES TRABALHADORES, FORNECEDORES E CREDORES
ILUSTRÍSSIMOS SENHORES DOUTORES REPRESENTANTES DAS FAZENDAS PÚBLICA
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR ADMINISTRADOR JUDICIAL

PROCESSO N.º 0002360-65.2020.8.27.2721

MARCIO FERREIRA TAKATSU e FOCO AGRONEGÓCIOS S/A – ambos “EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por seus
advogados que a esta subscrevem, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência nos termos do artigo
53 da Lei 11.101/2005, dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias contado da publicação da decisão
que deferiu o processamento da recuperação e a Equipe do Escritório Frange Advogados, apresenta aos
credores e demais interessados o presente:

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
juntamente com Laudo Econômico-Financeiro, Laudo de Viabilidade EconômicoFinanceira, bem como por Laudo de Avaliação de Ativos, elaborados pela contadora Grazielle Aquino
Nunes.
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A PROPOSIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
Considerando que os Requerentes, integrantes do “Grupo Foco”, vêm passando por
situação de crise econômica e financeira que comprometeu o cumprimento de suas obrigações;
Considerando que as partes acima nominadas ajuizaram pedido de recuperação judicial,
cujo processamento foi deferido por meio de decisão judicial proferida em 17 de fevereiro de 2020 e
expedida intimação em 28 de fevereiro de 2020, concluindo-se que o prazo final para apresentação final
do presente PRJ se dará em 30 de abril de 2020;
Considerando que o Plano cumpre os requisitos contidos no artigo 53 da LFRJ, uma vez
que é demonstrada a viabilidade econômica da referida empresa e são discriminados, de maneira
pormenorizada, os meios de recuperação a serem empregados;
Considerando que, por meio do presente Plano, o Grupo, busca:
a.

Reestruturar as suas operações, de modo a permitir a sua

preservação como fonte de geração de riquezas, tributos, e empregos;
b.

Preservar o efetivo crescimento do seu valor econômico, bem como

de seus ativos tangíveis e intangíveis;
c.

Pagar os seus credores, nos termos e condições ora apresentados;

O Grupo Foco submete o seu plano à aprovação de todos os seus credores, nos termos
abaixo a seguir.
O presente Plano foi embasado nos resultados consolidados – passados e projetados – da
empresa Foco Agronegócio S.A., matriz e filiais, e do produtor rural Márcio Ferreira Takatsu, tendo por
objetivo a reestruturação do Grupo Recuperando de modo a superar a sua dificuldade econômicofinanceira e dar continuidade aos seus negócios como Grupo econômico de grande relevância no no
estado de Tocantins, onde atuam há mais de 08 anos mantendo atividade empresarial e é reconhecido
por todos, pelo bom papel desempenhado perante a sociedade das regiões em que atua.
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O presente Plano procura minimizar as perdas e, principalmente, projetar que as empresas
e produtor rural do Gripo Foco, ora Recuperandos, obtenham uma geração operacional de caixa
(EBTIDA) adequada e sustentável ao longo dos próximos anos.
Desta forma, a viabilidade futura dos Recuperandos depende não só da solução da atual
situação de endividamento, mas também, e fundamentalmente, da melhoria do desempenho operacional.
Sendo assim, as medidas identificadas no Plano de Reestruturação Operacional estão incorporadas a um
planejamento estratégico da Empresa para os próximos exercícios.
Para a elaboração do presente Plano foram analisadas, dentre outras, as seguintes áreas:
Estrutura Organizacional e Administrativa, Planejamento de serviços e vendas, Área Operacional,
Custos, Compras, Logística, Marketing e Recursos Humanos. A análise destas áreas, em conjunto com
a avaliação do desempenho financeiro da empresa, foi a base para nortear as ações a serem tomadas
visando recuperar a empresa.
As projeções financeiras foram desenvolvidas assumindo-se o crescimento do mercado,
baseado em premissas razoáveis e conservadoras.

1.

DAS RAZÕES QUE LEVARAM O GRUPO APRESENTAR O PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
São diversos os motivos que levaram o Grupo Recuperando ao grau de endividamento e

dificuldade econômico financeira em que se encontram, podendo-se citar resumidamente alguns fatores
principais.
Como é possível se verificar no pedido inicial e será explanado ainda neste Plano, o Grupo
Foco tem uma trajetória de mais de 08 anos no estado de Tocantins, marcado sempre pelo crescimento,
pela expansão e pela ampliação das frentes de atuação dentro do Agronegócio.
Márcio Ferreira Takatsu juntamente com seu sócio, Augusto César, Focoagro que é uma
empresa que atua no Agronegócio, com a missão de facilitar a vida de quem trabalha no campo. Com
ampla atuação, o negócio vai desde o planejamento do plantio, comercialização de insumos,
armazenamento e comercialização de grãos.
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Ocorre que o Recuperando Márcio, como produtor rural e a empresa Focoagro, dependem
diretamente do sucesso de cada safra plantada para o bom andamento de seus empreendimentos, e assim
estão sujeitos à variáveis como o tempo, preço da moeda estrangeria e a própria saúde da economia do
país, sobre as quais não têm controle.
Assim, fica claro entender que intempéries climáticas influenciam diretamente na situação
econômico-financeira dos Recuperandos, bem como, crises políticas que afetam a economia.
Conforme relato constante em exordial, o primeiro “golpe” de circunstâncias de força
maior se deu na Safra de 2015/2016, quando em razão do fenômeno El Nino, uma forte seca se abateu
sobre os Estados do Tocantins, Maranhão e Piauí que ficaram 45 dias sem chuva nos meses de fevereiro
e março, quando a lavoura está em formação.
Assim, o plantio de soja e milho restaram prejudicados, acarretando em forte inadimplência
por parte de seus clientes produtores rurais.
Com o objetivo de superar a crise enfrentada nos anos seguintes os sócios da empresa
Recuperanda passaram a investir na ampliação do negócio abrindo filiais, e em novos recursos como
ferramenta de troca “barter” denominada Trox, que permite que a empresa custeie a lavoura e receba
seu pagamento em grãos.
Também criou-se a indústria Nutrifoco, para que houvesse maior variedade em suas áreas
de atuação, para processamento do grão de soja para a produção de farelo extrusado e extração de óleo
vegetal.
É claro que todas essas ampliações aumentaram os custos operacionais do Grupo
Recuperando, que para concretizar seu crescimento captou recursos junto às instituições financeiras.
Ocorre que em 2018 o Grupo fora novamente atingido por fato de força maior que foi a
greve de caminhoneiros à nível nacional. Isso porque, toda a negociação das operações comerciais
envolvendo os grãos da Safra 2018/2019 foram negociadas de acordo com a tabela de frete vigente em
março/abril. Porém, com o início da greve os fretes passaram a ser praticados em valores dobrados,
comprometendo a margem de lucro dos produtos e agravando a crise financeira da empresa.
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Neste mesmo ano, a empresa que já enfrentava problemas internos, deu início a uma
parceria com a multinacional ADAMA, no entanto, tal parceria rendeu exigências sobre a gestão,
ocorrendo uma ampliação e sobrecarga nos custos da empresa.
Para suportar todo este crescimento, a empresa precisaria de um alto volume de captação
financeira, o que não foi atingido e a Multinacional, agora sócia e responsável pelo departamento
Financeiro da empresa, não se comprometeu em assumir as responsabilidades planejadas em conjunto.
Ainda em 2018, ano de eleições presidenciais, sobreveio à empresa mais uma dificuldade,
que foi a escassez do crédito e o crescimento disparado do câmbio gerados pelas incertezas políticas
trazidas pela eleição. Uma vez que todos os insumos agrícolas são cotados em dólar a variação cambial
elevou o preço dos produtos.
Já em janeiro de 2019 a ADAMA saiu do quadro societário da Recuperanda, deixando
custos de manutenção impraticáveis. Os sócios fizeram tudo que estavam ao seu alcance para cumprir
compromissos assumidos junto aos clientes, fornecedores e funcionários, onde iniciou-se uma série de
prejuízos.
Para agravar a crise vivida, a Safra de 2019 foi em parte comprometida pela falta de chuvas
no Estado, diminuindo o volume de produção nas áreas onde a empresa atua e em consequência disso,
houve um aumento significativo de inadimplência por parte de seus clientes.
Assim, à época do pedido de recuperação judicial o Grupo Foco vivia grave crise, em razão
em parte de fatores de força maior que não poderiam ser controlados pelos Recuperandos, como
intempéries climáticas, crise política gerando sério aumento no valor da moeda estrangeria, greve dos
caminhoneiros que excedeu os custos previstos para o frete dos insumos agrícolas.
Ainda, a irresponsabilidade da ADAMA que entrou na sociedade empresarial exigindo alto
investimento, com criações de filiais, porém, permaneceu por exíguo tempo no quadro societário,
gerando sérios prejuízos ao Grupo que havia cumprido com os investimentos exigidos pela
multinacional.
Assim, conforme acima explanado, fatores alheios à vontade dos Requerentes,
desequilibraram sua força econômica necessitando serem recuperados judicialmente para que continuem
exercendo sua função social e contribuindo com o interesse geral da sociedade.
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1.1.

BREVE HISTÓRICO DO GRUPO FOCO

Primeiramente, antes de adentrar-se na análise do plano de recuperação, transcreve-se, em
síntese, o histórico dos Recuperandoss, bem como a caminhada empresarial de seus sócios.
A Focoagro é uma empresa que atua no Agronegócio, com a missão de facilitar a vida de
quem trabalha no campo.
Natural de Minas Gerais, Marcio Takatsu é administrador de empresas e técnico em
Agropecuária, e está no Tocantins desde 2003, tendo trabalhado na região com topografia e
planejamento agropecuário, realizando projetos de custeio e investimentos. Atuou também como RTC
(Representante Técnico Comercial) na Ceagro (Atual AGREX), passando a supervisor, e posteriormente
como gerente em todo o Estado.
Vindo do Maranhão, Augusto Cesar também administrador de empresas e técnico
agropecuário, trabalhou como ATS (Assistente Técnico de Sementes) da Monsanto de 2003 a 2006,
onde desenvolveu através de dias de campo e palestras, híbridos de milho que até hoje são cultivados
no Tocantins e Sul do Pará. Pela Ceagro (Atual AGREX), Cesar atuou como RTV no Tocantins e
Maranhão, nas regiões de Guaraí, Campos Lindos e Batavo.
No início de sua atividade, em 2013 e 2014, a Focoagro foi se destacando no mercado local,
conquistando a confiança dos produtores e, consequentemente, ampliou sua equipe comercial e
administrativa e conquistou sua sede própria no município de Guaraí.
Após a primeira crise enfrentada na Safra 2015/2016, a fim de superá-la e minimizar os
prejuízos na empresa, seus sócios ampliaram a área de atuação e a carteira de clientes, buscando novas
regiões de plantio, surgindo assim, a nova loja em Palmas, capital do Tocantins, em 2017.
Como já exposto na tentativa de viabilizar e melhorar o recebimento de contas da empresa,
utilizando o grão de soja como moeda, foi criada a ferramenta de negócio “Trox”, de troca “barter”,
dando início às atividades no Armazém de Pedro Afonso – TO, uma unidade de armazenamento com
capacidade de 25 mil toneladas.
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Também como já relatado, a fim de diversificar as atividades do Grupo recuperando, seus
sócios criaram a indústria Nutrifoco, para processar o grão de soja, a fim de produzir farelo extrusado e
extrair o óleo vegetal. A indústria trouxe a oportunidade de um novo ramo de atuação para a empresa e
gerou emprego e renda na região.
Após o enfrentamento dos prejuízos gerados pela greve dos caminhoneiros e as incestezas
políticas na época das eleições presidenciais que elevaram a taxa de câmbio, os sócios buscaram uma
parceria significativa para o Grupo, que pudesse lhes ajudar a alcançar uma reestruturação econômicofinanceira.
Assim, ainda em 2018 a nasceu a parceria com a multinacional ADAMA. Ficando a
sociedade da seguinte maneira: 35% Márcio Takatsu, 35% Augusto Cesar e 30% ADAMA
Com a vinda da ADAMA e a exigência que ela exerceu sobre a gestão, aconteceu uma
ampliação e sobrecarga nos custos da empresa, como o aumento de filiais: Balsas - MA e Imperatriz –
MA, e o consequente aumento do faturamento.
Para suportar todo este crescimento, era necessário um alto volume de captação financeira,
que não foi atingido, e nem assumido pela multinacional, apesar de sua responsabilidade sobre o setor
financeiro.
Importa ressaltar que em que pese a pouca contribuição que gerou à Focoagro, a empresa
ADAMA conquistou largo espaço no portifólio da Recuperanda e aumentou substancialmente a sua
participação de mercado (market share) com seus produtos nas áreas de atuação da Focoagro.
Logo no primeiro mês de 2019, a ADAMA saiu do quadro societário da Focoagro,
deixando para trás o alto custo de manutenção e investimento realizados pela Recuperanda em razão das
exigência da multinacional, custos estes que se tornaram impraticáveis.
Após novo prejuízo sofrido na Safra de 2019 em razão da falta de chuvas no Estado, a
Focoagro, junto ao seu quadro de funcionários, fornecedores e clientes, estão sofrendo consequências
devastadoras.
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A Focoagro sempre foi reconhecida por seu valor humano. Prima por uma equipe de
excelência que não mede esforços para alcançar resultados e alta performance no campo. Os eventos
Focoagro tornaram-se tradição e referência nas áreas de atuação da empresa.
Ao longo de 8 anos de existência, a Focoagro sempre manteve seus olhos voltados para o
lado social e participa ativamente de projetos que visam beneficiar a comunidade.
Entre seus projetos sociais destacam-se seu certificado como amiga da Polícia Militar do
Tocantins, doação de tambores para Horta Municipal em parceria com a Prefeitura Municipal de Guaraí,
contribuição para a instalação das câmeras de vigilância colocadas em Guaraí, bem como diversas ações
sociais direcionadas para a comunidade em geral, como a distribuição de cestas básicas anualmente e
apoio a projetos voltados para o esporte.
Seu potencial e fortaleza no agronegócio da região é amplamente reconhecido, no entanto,
em razão da sequências de fatores prejudiciais incontroláveis que influíram diretamente em suas
atividades comerciais, o Grupo necessitou socorrer-se do instituto recuperacinal, pois já não suportava
o peso da altas dos altos juros cobrados pelas instituições financeiras, bem como, continuar ativo nessas
condições.
Desta forma, é preciso carência no passivo para saldar todas as dívidas com todos os
credores e uma redução nos juros ilegais que estão sendo cobrados, o que permitirá ao Grupo econômico
Recuperando, voltar a ter equilíbrio e competitividade, condições essenciais para a manutenção da fonte
produtora e preservação da empresa, objetivos centrais da Recuperação Judicial.

1.2.

O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA LEI 11.101/05

Conforme já devidamente delineado na peça portal deste procedimento de Recuperação
Judicial, em síntese, referido instituto visa recuperar economicamente a empresa e/ou o empresário
devedor, assegurando-lhe os meios indispensáveis à manutenção da empresa, considerando a sua função
social e estímulo à atividade econômica.
A Lei 11.101/05 traz como objetivo central da Recuperação Judicial a preservação da
empresa, haja vista sua contribuição econômica e responsabilidade social, configurados em interesses
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diversos, quais sejam, o lucro do titular da empresa (sociedade empresária); os salários de seus valiosos
e importantes colaboradores, de manifesta natureza alimentar; os créditos dos fornecedores e os tributos
devidos ao fisco.
Para tanto, a Lei 11.101/05 impõe àqueles que se submetem ao rito da Recuperação
Judicial, a necessidade de apresentar em juízo um Plano de Recuperação Judicial, com previsão
específica das formas de pagamentos dos créditos habilitados no processo recuperacional, no qual restará
comprovada a viabilidade da empresa, bem como sua contribuição social, estando em pleno
funcionamento.
Neste momento processual insta ressaltar que, apesar de caber aos credores a decisão que
pode culminar na prematura liquidação da empresa, certo é que a manutenção da atividade produtiva
deve ser buscada sempre que possível, uma vez que toda atividade deve ser avaliada de maneira a ser
mantida a sua função social, para uma melhor economia de mercado e, por consequência, uma maior
empregabilidade e crescimento econômico do país.
Após a devida análise do presente plano recuperacional, restará evidente a expectativa
positiva em termos econômicos da manutenção da empresa Recuperanda, uma vez que para a elaboração
do mesmo, levou-se em consideração o rigor na elaboração dos laudos que constatam a viabilidade
econômica, a competência dos administradores na execução do PRJ, bem como as condições
econômicas prevalentes.
Desta forma, restará demonstrado a este D. Juízo e a todos os interessados, que o processo
de Recuperação Judicial do Grupo Foco, é plenamente viável.

1.4.

A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO ENTRE OS RECUPERANDOS E OS
CREDORES HABILITADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
É cediço que, o que se busca nesta fase do processo recuperacional é a aprovação e a

homologação do plano ora apresentado, mas para tanto, as empresas necessitam contar com a disposição
de seus credores.
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Evidente que o efetivo soerguimento dos Requerentes é fato que melhor assiste o direito de
todos envolvidos no presente processo. Isso se diz porque, ocorrendo a reestruturação econômicofinanceira do Grupo Recuperando, este alcançará seu objetivo de voltar a ser lucrativo e apreciado pela
sociedade local e seus credores terão a certeza de verem as obrigações assumidas pelos Requerentes
devidamente quitadas.
Outrossim, ao mesmo tempo em que a Lei de Recuperação Judicial preza por um
procedimento mais transparente, onde o diálogo entre devedor e credores se faz essencial, não podem
os maiores interessados - os credores, se comportarem como simples espectadores, como ocorria
anteriormente na vigência da antiga lei de falência, onde se assistiam a processos de concordatas
intermináveis e muitas vezes ineficazes.
Além da aprovação do plano de recuperação judicial que permitirá o soerguimento da
empresa devedora, devem os credores participar efetivamente do processo recuperacional.
Não há dúvidas de que é na manutenção de um diálogo aberto entre os devedores e seus
credores que se chegará em medidas que interessem aos dois lados, sem causar prejuízos a qualquer
parte interessada.
Assim, os credores possuem a liberalidade de procurar os advogados atuantes na presente
Recuperação Judicial para expor suas dúvidas e até mesmo fazer novas propostas (endereço e e-mail
constante no rodapé desta), o que acarretará em um melhor desenvolvimento das negociações da
Assembleia Geral de credores.
Caso não ocorra a aprovação imediata, as propostas realizadas pelos credores dos
Recuperandos serão por eles analisadas, bem como, por Contador Especializado, a fim de que se chegue
a pacto de termos que melhor atendam o interesse de ambas as partes.
2.

MEDIDAS A SEREM TOMADAS PARA O ALCANCE DO REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS RECUPERANDOS
As principais medidas que já foram ou estão sendo adotadas no Plano de Negócios estão

basicamente subdivididas em Medidas Administrativas e Financeiras e Medidas de Mercado.
Dentre as principais medidas, podemos inicialmente citar as seguintes:
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1. ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS
• Redução de Custos;
• Busca de melhores fontes de realizações das operações mercantis;
• Recuperação de créditos vencidos;
• Otimização de rotinas administrativas;
• Gerenciamento das margens operacionais;
• Novas rotinas no gerenciamento de custos de operação e vendas;
• Medidas visando recuperação de qualquer ativo possível, no âmbito cível ou
administrativo;
• Controle efetivo de despesas através da implantação de centro de custos por área;
• Controle de margens operacionais por produto;

2. Medidas De Mercado
• Medidas visando o aumento de vendas;
• Programas para aumentar a venda à vista e/ou nos cartões de crédito (pois se tratam de
recebimentos garantidos);
• Fortalecimento da política empresarial;
Os comentários analíticos sobre cada uma dessas medidas de gestão que estão sendo
tomadas pela empresa estão descritos em itens específicos nos Laudos em anexo.

2.1.

CONCLUSÃO PARA O CASO EM ANÁLISE
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Diante do estudo elaborado, através de uma profunda reanálise do modelo de negócio e de
suas estratégias empresariais, bem como do exposto nesta peça processual, constata-se que a luz da Lei
n. 11.101/2005, os Recuperandos possuem além de grande disposição e empenho para alcançar
sua reestruturação econômico-financeira, plenas condições de liquidar o seu passivo.
No presente Plano, a análise financeira dos resultados projetados foi feita como pede o
rigor, sob a perspectiva de finanças e práticas contábeis, da moderna forma de gestão em mercado
extremamente competitivo, levando-se em consideração obviamente a nova lei de recuperação de
empresas, interpretada à luz do princípio da preservação que a envolve, além das importantes
reestruturações operacionais e vendas, o raciocínio lógico-científico dos consultores da empresa na
análise e avaliação criteriosa dos resultados financeiros a serem alcançados através das medidas
propostas.
Destarte, o Plano de Recuperação Judicial foi elaborado levando em consideração que a
forma de pagamento aos credores está diretamente relacionada com a disponibilidade de recursos
projetada ano a ano para as empresas. Assim sendo, projetou-se o resultado contábil e respectivo fluxo
de caixa para os próximos anos, com a identificação dos volumes disponíveis de recursos para liquidação
da dívida das Requerentes.
Diante do exposto, entendem os profissionais envolvidos na elaboração deste plano que as
condições nele apresentadas são as mais favoráveis, uma vez que foi elaborado após um estudo
detalhado nos critérios técnicos, econômicos e financeiros, conforme acima exposto, sendo o mais
condizente possível com a realidade dos fatores micro e macroeconômicos que se refletem nos negócios
dos Recuperandos.
Contudo, a garantia do êxito decorre de inequívoca necessidade atual de ampliar os prazos
de vencimento de suas dívidas, bem como baixar os juros, para tornar seus valores parcelados
compatíveis com as entradas dos recursos líquidos, provenientes de seu novo modelo de gestão que
permitirá a geração de caixa operacional compatível com a necessidade de pagamento dos valores
devidos.
Por fim, consigna-se que, nos termos da Lei de Recuperação Judicial que preza por um
procedimento TRANSPARENTE, verifica-se que todos os livros contábeis e financeiros foram
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disponibilizados em relatórios, permitindo uma análise profunda da realidade fática que levou as
Recuperandas à situação atual.
Além disso, todos os documentos relativos à recuperação judicial estão à disposição dos
credores, que podem solicitar ao Administrador Judicial, nomeado pelo Juízo, a qualquer tempo, como
já efetuado e como já disponibilizado, bem como todos os papéis de trabalho que deram suporte a
elaboração do plano.
Veja Excelência, que seria um enorme contra senso permitir, nesse momento, a falência
dos Recuperandos e a consequente arrecadação de seus bens para a liquidação de seu passivo, vindo a
prejudicar e assolar famílias, como as dos funcionários dos Requerentes, prejudicando, sobremaneira, o
pagamento de boa parte dos valores devidos aos credores, que são os principais interessados.

3.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CREDORES PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Nos termos da legislação vigente, a divisão das classes de credores é feita simplesmente

em credores trabalhistas, credores com garantia real e credores quirografários.
Dessa forma fica atendida a legislação, que objetiva a manutenção da atividade, conforme
art. 47 da Lei de Recuperação de Empresas, in verbis:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômicofinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica.”

Logo, atendendo às peculiaridades de cada credor, a divisão dos credores está demonstrada
no QUADRO 01 abaixo, o qual foi elaborado com base na LISTA DE CREDORES, a qual está
detalhada no Anexo deste Plano de Recuperação Judicial:
QUADRO 01
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CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS

VALOR DA DÍVIDA A SER
NOVADA

TRABALHISTA

R$

19.586,43

GARANTIA REAL

R$

49.927.156,87

QUIROGRAFÁRIOS

R$

100.618.061,11

ME E EPP

R$

498.148,87

TOTAL

R$

150.062.953,28

GRÁFICO DO QUADRO 1

Proporção da natureza da divida a
ser novada
Trabalhista

Garantia Real

0,33%

Quirografários

ME e EPP

0,01%

32,60%
67,05%

REESTRUTURAÇÃO DO PASSIVO – PARÂMETROS A SEREM APLICADOS À

3.1.

TODO O PASSIVO
Primeiro, a data base para início da implantação do Plano de Recuperação Judicial em
tela será de 30 (trinta) dias subsequentes à homologação do Plano de Recuperação pelo Juízo.
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Segundo, os valores relativos aos créditos são aqueles estabelecidos originalmente no
pedido de Recuperação Judicial. Referidos valores poderão sofrer alteração para mais ou para menos no
caso de impugnação e revisão por parte do administrador judicial.
Terceiro, o crédito e demais direitos de cada credor será definido pelo Administrador
Judicial com base na lista de credores constante do pedido de Recuperação Judicial e nas redefinições
apuradas por eventuais habilitações de créditos, divergências comprovadas e decorrentes de
julgamentos de impugnações requeridas nos termos da Lei 11.101/05. As alterações de créditos serão
processadas por ordem judicial e por decisões do Administrador Judicial, e constarão de nova posição
de credores e, caso necessário, o Plano de Recuperação será reformulado para considerar referidas
alterações.
Quarto, aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais,
fidejussórias e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que os
Recuperandos possam dar o destino previsto no Plano de Recuperação Judicial, seja pela alienação ou
aluguéis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se
necessário.
Quinto, após aprovação do Plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança,
monitórias,

execuções

judiciais,

ou

qualquer

outra

medida

tomada

contra

os

Recuperandos e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano.
Sexto, a aprovação do PRJ implica na extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios
ou diretores do Grupo Recuperando.
Sobre a possibilidade de supressão das garantias existentes sem a necessidade de expressa
autorização de todos os credores, Fábio Ulhoa Coelho, esclarece com sabedoria:
“(...) Entenda-se bem: para a simples supressão ou substituição de uma garantia real, é
suficiente que o plano de recuperação judicial seja aprovado, com ou sem o voto do titular
da garantia; (...)” (COELHO, Fábio Ulhoa Manual de Direito Comercial. 20ª Ed. 2008,
p.381).
Salienta-se que na planilha contendo a lista de credores e a forma de pagamento
individualizada anexa a este Plano Recuperacional, os créditos foram agrupados pela natureza do
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crédito.

3.2.

CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMA DE EXTINÇÃO DOS CREDITOS
TRABALHISTAS
Durante toda sua existência, os Requerentes mantiveram-se no mercado sempre

valorizando seus colaboradores prezando pelo cuidado aos seus funcionários.
Considerando a importância dos funcionários para o bom funcionamento das empresas
Recuperandas, entende-se que é possível exigir o mínimo de sacrifício dos colaboradores.
Aos créditos trabalhistas faz-se necessária a aplicação de 30% (trinta por cento) de deságio,
carência de 03 (três) meses após a data da publicação da decisão que homologar o plano e parcelamento
em 09 (nove) meses, após a carência, para o pagamento da primeira prestação das verbas trabalhistas,
com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção mensal TR – Taxa Referencial, para a continuidade
da atividade sem maiores prejuízos aos trabalhadores, tudo conforme planilha de pagamento anexa.

3.3.

FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS

Para todos os credores quirografários, estamos propondo:
Desconto (deságio) de 80% (oitenta por cento); Carência de 36 (trinta e seis) meses após a
data da publicação da decisão que homologar o plano; 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais.
O pagamento da primeira prestação para os credores ocorrerá após a carência; com aplicação de juros
de 1% (um por cento) ao mês, correção mensal TR – Taxa Referencial, ou em caso de extinção da
referida taxa a que a substituir.

3.4.

FORMA DE PAGAMENTO – CREDORES COM GARANTIA REAL

Para esta classe de credores, estamos propondo os seguintes critérios de liquidação das
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dívidas:
Desconto (deságio) de 80% (oitenta por cento); Carência de 36 (trinta e seis) meses após a
data da publicação da decisão que homologar o plano; 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais.
O pagamento da primeira prestação para os credores ocorrerá após a carência; com aplicação de juros
de 1% (um por cento) ao mês, correção mensal TR – Taxa Referencial, ou em caso de extinção da
referida taxa a que a substituir.

3.5.

FORMA DE PAGAMENTO DA CLASSE DE CREDORES ME E EPP

Para os credores da classe ME e EPP, estamos propondo:
Desconto (deságio) de 80% (oitenta por cento); Carência de 24 (vinte e quatro) meses após
a data da publicação da decisão que homologar o plano; 96 (noventa e seis) parcelas mensais. O
pagamento da primeira prestação para os credores ocorrerá após a carência; com aplicação de juros de
1% (um por cento) ao mês, correção mensal TR – Taxa Referencial, ou em caso de extinção da referida
taxa a que a substituir.
4.

DAS PROVIDÊNCIAS ESPECIAIS

O Grupo Recuperando já tomou e está tomando as medidas necessárias para se reestruturar
organizacional e administrativamente, de modo a obter maiores e melhores resultados. Isto pressupõe,
inclusive, a redução dos custos estruturais e com pessoal.
De modo a avaliar a viabilidade econômico-financeira dos Requerentes, após a
implementação do plano, estimou-se a operação das empresas para o futuro, considerando-se premissas
conservadoras e factíveis.
Os resultados obtidos encontram-se pormenorizados junto ao Laudo de Viabilidade
Econômico-Financeira elaborado pela contadora Grazielle Aquino Nunes, que acompanha o presente
plano, conforme Anexos.
Considerando a realização dos pressupostos e das proposições deste plano, o Fluxo de
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Caixa Geral, apresentado no laudo anexo, demonstra de forma inequívoca a viabilidade financeira
dos Recuperandos, demonstrando, consequentemente, a capacidade de pagamento aos seus
credores.

5.

DA CONCLUSÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS

O Plano de Recuperação Judicial ora proposto atende cabalmente aos princípios da Lei
11.101/2005, no sentido da tomada de medidas aptas à recuperação financeira, econômica e comercial
do GRUPO FOCO e de seus respectivos sócios.
Atende também a todos os requisitos contidos no artigo 53 da LRF, vez que são
discriminados de maneira pormenorizada os meios de recuperação a serem empregados; demonstra a
viabilidade econômica dos Requerentes e são juntados ao presente Plano de Recuperação Judicial o
Laudo Econômico-Financeiro (análise do passado), Laudo de Viabilidade Econômico-Financeira
(análise do futuro), elaborados pela contadora Grazielle Aquino Nunes.
As diversas medidas de recuperação explicitadas acima deverão viabilizar economicamente
o Grupo recuperando.
O Plano, uma vez aprovado e homologado, obriga os Recuperandos e todos os seus
Credores, bem como os seus respectivos sucessores a qualquer título.
Todos os atos mencionados no Plano de Recuperação Judicial que, para a sua validade ou
eficácia, por determinação legal, requeiram autorização ou homologação judicial, somente serão tidos
como aperfeiçoados após a obtenção da referida autorização ou homologação.
Os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais contra as
empresas e os seus proprietários em Recuperação ou seus garantes após a homologação do Plano e até
o seu final cumprimento. Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações de créditos em curso
contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação, serão extintas.
A homologação do Plano acarretará a automática liberação de todas as garantias reais e
pessoais, inclusive avais e fiscais, que tenham sido prestadas por administradores ou acionistas aos
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Credores para satisfazer quaisquer obrigações assumidas pelos Recuperandos até o ajuizamento do
pedido de recuperação, restando extintos avais e fianças eventualmente prestados.
Após o pagamento de todos os Credores nos termos, formas e valores previstos no Plano,
os respectivos créditos serão considerados integralmente quitados, com a consequente liberação de todas
e quaisquer garantias remanescentes. Os Credores darão aos Recuperandos e aos seus sócios, acionistas,
administradores e funcionários a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para deles nada mais
reclamarem a qualquer título, com relação a quaisquer créditos anteriores ao pedido de recuperação
judicial.
A modificação de qualquer cláusula desse Plano de Recuperação Judicial, dependerá de
aprovação da Recuperanda e da AGC. Fica eleito o Juízo da Recuperação como competente para dirimir
toda e qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste Plano, até o encerramento do processo de
recuperação.
Por fim, com o único objetivo de demonstrar sua anuência e concordância com todos os
termos e condições expostas no presente plano, os Recuperandos, representados por seus advogados
atuantes no presente procedimento juntamente com a Contadora responsável, apresentam seu “DE
ACORDO” ao presente instrumento.
Pede e espera deferimento.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
YELAILA ARAÚJO E MARCONDES

ROSANE SANTOS DA SILVA

OAB/SP 383.410

OAB/MT 17.087
ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR
OAB/MT 6.218
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SGD: 2020/20579/001369
OFÍCIO/JCTO/GABPRES/N0 135/2020
Palmas, 13 de abril de 2020.
AO PODER JUDICIÁRIO
Tribunal De Justiça Do Estado Do Tocantins
1a VARA CÍVEL DE GUARAÍ
AV. Paraná esquina com a Rua Q s/n, Centro - CEP: 77700-000
GUARAÍ - TO
Assunto: Procedimento Judicial N°: 0002360-65.2020.8.27.2721/TO

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, em cumprimento
à Decisão Judicial expedida, encaminha em anexo Certidão Simplificada da empresa
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A com as devidas anotações da recuperação Judicial.

Atenciosamente,

Assinado Eletronicamente
THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO
Presidente

Documento foi assinado digilalmente por THAIS COELHO DE SOUZA AMARAL MONTEIRO em 13/04/2030 12:10:00.
A autenticidade dostc documento podo ser verificada nositc h ttp s ://sgd. to .gov.br/vorífi ca dor, informando o código verificador. 51D1F99500883F96

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS

Continuação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Páqina:

002/002

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÓNIMA FECHADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
1730000874-5

CNPJ
17.166.865/0001-25

Filial(ais) neste unidade da federação ou fora dela
- NIRE: 17 9 0010911-9
CNPJ: 17.166.865/0003-97
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
AVENIDA B- 13, 1489, SETOR AEROPORTO, GUARAÍ, TO, 77.700-000, BRASIL
-NIRE: 1790011237-3
CNPJ: 17.166.865/0004-78
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
RODOVIA TO-010, S/N° e KM 03, ZONA RURAL, PEDRO AFONSO, TO, 77.710-000, BRASIL
- NIRE: 17 9 0011639-5
CNPJ: 17.166.865/0005-59
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
AVENIDA AYRTON SENA, 2252B, CENTRO, COLINAS DO TOCANTINS, TO, 77.760-000, BRASIL
- NIRE: 17 9 0016078-5
CNPJ: 17.166.865/0006-30
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
QUADRA 112 SUL RUA SR 9, 51 e LOTE 25 CONJ 14, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, 77.020-178, BRASIL
- NIRE: 17 9 0016080-7
CNPJ: 17.166-865/0007-10
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
CHÁCARA CHÁCARA CAMPINAS 1, BR 153, KM 343, ZONA RURAL, GUARAÍ, TO, 77.700-000, BRASIL
- NIRE: 17 9 0016475-6
CNPJ: 17.166.865/0008-00
Endereço Completo (Logradouro, N" e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
RODOVIA BR 153 km 675, S/N, Jardim Eldorado, GURUPI, TO, 77.403-218, BRASIL
-NIRE:
CNPJ:17.166.865/Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
AVENIDA GOVERNADOR LUIZ ROCHA, S/N e QUADRA 116;, SÃO FELIX, BALSAS, MA, 65.800-000, BRASIL
-NIRE:
CNPJ: 17.166.865/Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
RODOVIA BR 010, 200, ALTO DA BOA VISTA, IMPERATRIZ, MA, 65.900-001, BRASIL
- NIRE:
CNPJ:
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
AVENIDA ARAGUAIA, 337, SETOR SANTOSJJUMONT^REDENÇÃO, PA, 68.551-000LBRASIL
PALMAS - TO. 06 de abril de 2020

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
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Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
FOCO AGRONEGÓC1OS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÓNIMA FECHADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
17 3 0000874-5

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo
13/11/2012

CNPJ
17.166.865/0001-25

Data de Inicio
de Atividade
12/11/2012

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA PARÁ, 1.544, CENTRO, GUARAÍ, TO, 77.700-000
Objeto Social
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, e corretivos do solo ; Comércio atacadista de
sementes, flores plantas e gramas; Comércio atacadista de soja ; Comércio atacadista de milho, girassol, trigo, sorgo e
arroz; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; Comércio atacadista de
embalagens; Comissária de despachos ; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Representantes comerciais e
agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos ;Representantes comerciais e
agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Armazéns gerais - emissão de warrants;
Depósito de mercadorias para terceiros; Carga e descarga ;Corretoras de contratos de mercadorias; Testes e análises
técnicas ; Beneficiamento de arroz ; Moagem de trigo e fabricação de derivados ; Fabricação de alimentos para animais ;
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; Comércio atacadista de insumos agropecuários; Transporte
rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional; Extração de madeira em florestas plantadas ;
Atividades pós-colheita ; Fabricação de óleos vegetais em bruto ; Cultivo de milho ; Cultivo de arroz; Cultivo de trigo ;
Cultivo de milheto e sorgo ; Cultivo de soja ; Cultivo de feijão; Incorporação de empreendimentos imobiliários ; Compra
e venda de imóveis próprios; Loteamento de imóveis próprios; subdivisão de terras com benfeitorias; O aluguel e
leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem
operador, tais motores, turbinas e máquinas, ferramenta , geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos
de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e
comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres; Obras de terraplenagem; Drenagem do solo
destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freátícos. Obras de
urbanização * ruas, praças e calçadas ;Criação de bovinos para corte; Criação de suínos ;Criação de frangos para corte ;
Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Capital Social
Prazo de Duração
R$
6.040.391,00
(SEIS MILHÕES QUARENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS)
Capital Integralizado
R$
6.040.391,00
(SEIS MILHÕES QUARENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS)
Diretoria/Término Mandato/Cargo
Nome/CPF
FLAVIO FERREIRA TAKATSU
060.727.676-21
MÁRCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03
Ultimo arquivamento
Número: 20200211145
Data: 06/04/2020
Ato: OFICIO
Evento: CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Término Mandato
10/07/2022
10/07/2022

Filial(ais) neste unidade da federação ou forajiela
PALMAS - TO, 06 de abril de 2020

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL

Indeterminado

Cargo
DIRETOR
DIRETOR
Situação
REGISTRO ATIVO
S tatus
EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ, TO

Recuperação Judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721

ADAMA BRASIL S/A. (ADAMA/Credora), já qualificada
e

habilitada

nos

autos

da

recuperação

judicial

promovida

por

FOCO

AGRONEGÓCIOS S/A. e OUTRO (Recuperandos/Devedores), vem, por seus
procuradores infra-assinados, respeitosamente, perante Vossa Excelência, dizer e requerer
o segue:
Através das petições de eventos n°s 141 e 211, os
Recuperandos requereram, inclusive com pedido de antecipação de tutela, provimento
jurisdicional de suspensão da eficácia dos endossos de cédulas de produto rural (CPR’s) e
de duplicatas mercantis perfectibilizados por eles em favor de terceiros e da ora
peticionária. O fundamento do pedido é o de que tais recebíveis, representados pelos
títulos endossados, seriam indispensáveis para o processo de soerguimento das
Recuperandas.
Requereram, ainda, que os valores dos ativos transferidos
para os terceiros, entre os quais a ADAMA, sejam depositados em juízo, bem como que
os titulares dos créditos representados pelos títulos sejam impedidos de manifestar
pretensão de cobrança dos respectivos valores dos devedores das cambiais, inclusive com
o pedido de baixa de todo e qualquer tipo de restrição, tanto em nome das empresas que

compõem o grupo em recuperação, como dos emitentes das CPR’s e sacados das
duplicadas endossadas.
Deveras, a pretensão é de uma impropriedade e iniquidade
absurdas e revela, claramente, a tentativa de locupletamento ilícito dos Recuperandos em
face dos seus parceiros negociais. Aliás, a linha de argumentação, que constitui o pano de
fundo do pleito aqui impugnado, segundo a qual a empresa em recuperação tudo pode, em
detrimento da legislação cambial, do Código Civil, do ato jurídico perfeito, e da boa-fé
objetiva é, no mínimo, inconsequente, afora da mais absoluta ilegalidade.
Exatamente por isso, esse mesmo pedido, que já fora feito
quando da petição inicial, foi indeferido por este MM. Juízo.
De qualquer sorte, ante a reiteração do pleito, e a nova
tentativa de obtenção de benefício espúrio, deve-se recompor a realidade factual. No que
se refere à ADAMA, ao contrário do que foi referido na manifestação impugnada, esta não
é um fundo de investimento, mas sim uma indústria química que atua há longa data na
fabricação, importação e comercialização de defensivos agrícolas, estabelecida na forma de
sociedade anônima fechada. Tampouco a Credora adquiriu créditos da Foco perante
terceiros, mediante cessão civil de créditos.
Na verdade, a ADAMA foi parceira comercial da Foco, já
que esta atua no comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos de solo, entre outras atividades. E como tal a Credora vendeu para a Foco
volume expressivo de defensivos agrícolas, todos, sem exceção, entregues nos prazos e
condições ajustadas. A Foco, por sua vez, revendeu todos estes produtos aos seus clientes,
na forma e valores que entendeu adequados.
Nesse diapasão, como forma de pagamento das operações de
compra e venda de defensivos agrícolas acima referidas, o que viabiliza prazo e inibe o
desencaixe imediato de recursos, a Foco endossou em preto e avalizou em favor da

ADAMA inúmeras cambiais, todas sacadas pela Recuperanda em desfavor dos
seus clientes. Reprisa-se, pois, que o negócio jurídico mercantil entabulado pelos
contratantes restou concluído, com o cumprimento da obrigação por parte da ADAMA,
que entregou os produtos, e o pagamento pela Foco, mediante o endosso de títulos de
créditos mercantis, que circularam na forma da legislação cambial.
Desnecessário enfatizar que, a partir do endosso em preto,
os créditos representados pelas duplicatas endossadas passaram a ser de
titularidade exclusiva da Adama, que até então não recebeu os respectivos valores e,
por isso, no exercício regular do seu direito, se vale das pretensões e ações previstas em lei
para reaver seu crédito. Portanto, desde o endosso translativo não há que se falar em
‘recebíveis’ da empresa Recuperanda!!!. Para que fique claro: a Recuperanda já recebeu os
valores referentes aos títulos, quando adquiriu os produtos da ADAMA sem o respectivo
pagamento pecuniário.
Frise-se que as duplicatas endossadas em preto para a
ADAMA estão aceitas pelos sacados nos títulos, o que confirma a realização do negócio
subjacente à respectiva emissão. Ademais, por precaução e segurança jurídica, os sacados
das cambiais endossadas expressamente manifestaram ciência e concordância com o
endosso das duplicatas, através de instrumentos próprios, assinado com firma
reconhecida, através dos quais se comprometeram a pagar os respectivos valores
diretamente à ADAMA.
Não há, assim, nos termos da legislação cambial e civil
incidentes na espécie, como se perquirir acerca da lisura e correção do negócio levado à
efeito e concluído pelas partes, que representa ato jurídico perfeito, implementado antes
do pleito recuperacional. Não há nada, pois, e nem mesmo tal foi cogitado, que possa
macular o ato existente, válido e eficaz de transferência de titularidade das cambiais.
Nessa toada, se os títulos foram endossados à ADAMA,
transferências estas precedidas de anuência dos devedores, evidentemente que a Foco não

tem legitimidade para querer recebê-los. Se a Recuperanda já recebeu produtos em valores
equivalentes às cambiais endossadas, não tendo desembolsado um único centavo por
ocasião da compra e venda mercantil, é antijurídico e ilícito pretender também apropriar-se
dos recursos de terceiros, mesmo sob o sórdido e apelativo argumento de que os valores
seriam importantes para o processo de soerguimento da empresa.
É evidente que todos os valores são importantes para o
desenvolvimento de qualquer empresa, notadamente àquelas em recuperação judicial;
entretanto, isso não autoriza que a recuperanda, em nome das suas dificuldades
momentâneas, avance sobre os recursos de terceiros, os quais também têm suas
obrigações, compromissos e responsabilidades a serem cumpridas!
Com o devido respeito, mas dar guarida a tal disparate seria o
mesmo que deferir à Recuperanda o direito à devolução dos valores das obrigações por ela
cumpridas com qualquer credor, já que os recursos utilizados para tais pagamentos farão
falta para o adimplemento das obrigações vincendas!!!! Mais uma vez pedindo vênia, mas a
pretensão, ao fim e ao cabo, não faz sentido.
Em suma, não há como se visualizar juridicamente, e mesmo
moralmente, o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos dos endossos translativos
das cambiais transferidas para a ADAMA, que as recebeu em contrapartida da venda e
entrega de enorme quantidade de produtos para a Foco.
Mutatis Mutandis, a situação da endossatária de boa-fé, que
recebeu os títulos por endosso translativo, é similar à do cessionário, que recebe o crédito
do cedente, mediante pagamento em valor, tornando-se aquele titular dos direitos e
obrigações, nos termos do artigo 286 e segs. do CCB. Perfectibilizada a cessão, o crédito
sai da esfera jurídica do cedente para a do cessionário. Por isso o primitivo credor não é
mais titular do direito de crédito em face do devedor.

E se o cedente/endossante não é mais o credor da obrigação
cedida/endossada, não pode, consequentemente, persegui-la, como corretamente tem
decidido a jurisprudência mais abalizada sobre o tema, de que é exemplo o aresto
proferido pelo Colendo Tribunal e Justiça de São Paulo, ao julgar o A.I. nº
213899537.2015.8.26.0000, cuja ementa segue abaixo:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE RECEBÍVEIS
SEM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA.
Agravo de instrumento contra a decisão que, em incidente de impugnação,
sujeitou o crédito do agravante, instituição financeira, à recuperação judicial
da agravada. Não se trata de alienação fiduciária de créditos. No caso em
exame, a situação é diversa. Não se trata de cessão fiduciária de recebíveis,
isto é, não se constituiu garantia fiduciária na cessão do crédito, de modo
que não se pode subsumir a situação dos autos ao disposto no art. 49, § 3º,
da LFRJ.

É necessário lembrar que a cessão de crédito importa em
transmissão da sua titularidade, ou seja, o crédito cedido
pertence ao cessionário e a ele se reconhecem todas as
prerrogativas do credor.
Consequentemente, os recebíveis créditos cedidos não
pertencem à recuperanda, que os transmitiu regularmente
antes da recuperação judicial. Logo, tem o agravante,
como titular desses créditos, o direito de receber
integralmente o valor da dívida diretamente dos
respectivos devedores. Esse direito que lhe foi transmitido
com a cessão de crédito não pode agora ser anulado,
negando-se efeitos ao negócio jurídico válido e acabado,
ainda que se verifique que o crédito está por receber ou,
como preferem alguns, a performar. Esses créditos não
estão sujeitos à recuperação judicial, porque não
pertencem à recuperanda, que já recebeu por eles em
negócio jurídico anterior.
Há, todavia, uma situação a ser enfrentada. Respondendo o cedente pelo
pagamento dos recebíveis créditos cedidos, como é o caso, o crédito do
agravante em via de regresso tem origem em obrigação constituída

anteriormente à recuperação, de forma que esse crédito está sujeito aos
efeitos da recuperação.
Forçoso concluir, portanto, que o crédito concedido à recuperanda pelos
vários instrumentos de cessão juntados aos autos, deve ser habilitado por
inteiro na recuperação, exatamente como determinado pela decisão
agravada, porque há uma obrigação da recuperanda em pagar por eles se o
cessionário deixar de receber, e essa obrigação, assumida antes da
recuperação, não pode deixar de ser considerada no Plano de Recuperação.
Contudo, cumpre observar que a habilitação não retira os efeitos da cessão
de crédito, de forma que o agravante tem o direito constituído de receber os
créditos cedidos. Só concorrerá com os demais credores quirografários da
recuperanda pelos valores que não receber e na forma do art. 297 do
Código Civil [O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do
devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos
juros; mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário
houver feito com a cobrança.]. Em outras palavras, o crédito do agravante
deve ser habilitado na recuperação pelo valor que pagou ao cedente, porque
ele representa obrigação existente antes da recuperação. Todavia, só haverá
pagamento ao agravante na recuperação pelos valores não recebidos, e de
acordo com as condições do Plano de Recuperação, se não preferir se voltar
contra eventuais coobrigados.
....
Recurso parcialmente provido. “ (grifamos).

E esse precisamente também é o presente caso, que deve
merecer a mesma solução jurídica.
De resto, o pedido da Recuperanda para que a Credora seja
impedida de exercer pretensão e ação contra os sacados das cambias, os quais
concordaram com o endosso e se comprometeram a solver a obrigação perante a
endossatária, encontra óbice legal, na medida em que ninguém pode postular em nome
próprio direito alheio.

Sempre oportuno rememorar que a Foco, como fica claro do
negócio mercantil havido, não é a devedora das cambiais, mas mera garantidora do
respectivo adimplemento em face do aval prestado nos títulos.
Nesse desiderato, não há espaço para o acolhimento da
pretensão da Recuperanda, que não detém mais o crédito irremediavelmente transferido
por endosso à ADAMA, motivo pelo qual não pode interferir na relação obrigacional de
natureza cambiária existente entre endossatária e o sacado/aceitante da cártula que
circulou pela via do endosso.
ISTO POSTO, requer sejam indeferidos os pedidos dos
Recuperandos formulados nas petições de eventos n°s 141 e 211, sendo mantidos em
plena vigência os endossos em preto das duplicatas que hoje representam o crédito da
ADAMA e já são objeto de ações de execução.

Requer, ainda, que as intimações relacionadas a este
processo sejam direcionadas exclusivamente ao advogado Fernando Hackmann
Rodrigues – OAB/RS n° 18.660, sob pena de nulidade.
Termos em que, pede deferimento.
Porto Alegre, 04 de Junho de 2020.
Fernando Hackmann Rodrigues – OAB/RS n° 18.660
Luciano Dilli – OAB/RS n° 58.793

Carlos Magno Luersen da Silva - OAB/RS nº 102.348

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

MM JUIZ DE DIREITO,

A UNIÃO (Fazenda Nacional), por meio de sua Procuradora da Fazenda
Nacional que esta subscreve, vem, perante Vossa Excelência, manifestar ciência
do ato judicial do qual foi intimada.
Palmas (TO), data e horário no evento processual.

AMÁLIA CARVALHO CINTRA TRÄSEL
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRA 202 NORTE, AV. LO 4, LTS. 05/06, 3º ANDAR, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO.

