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AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAÍ-TO

Autos n° 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR

ADMINISTRAÇÃO

especializada

em

JUDICIAL

processos

-

BRASIL,

de

pessoa

Falência

e

jurídica

Recuperação

Judicial, vem, à presença de Vossa Excelência, manifestar
nos seguintes termos.

1.

Trata-se

de

pedido

de

Recuperação

Judicial

ajuizado por Márcio Ferreira Takatsu e Foco Agronegócios
S/A.

2.

No

dia

especializada

17

foi

de

fevereiro

nomeada

para

de

2020

exercer

esta
o

empresa

encargo

de

Administradora Judicial e, desde então, tomou as medidas
inicias e de praxe, a fim de melhor auxiliar este Juízo, os
credores, os Recuperandos e demais interessados.

3.

Pois bem.
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4.

Na decisão que deferiu o processamento do pedido

de recuperação judicial, este juízo arbitrou os honorários
à

Administração

Judicial

e

determinou

a

realização

do

pagamento até o dia 05 (cinco) de cada mês. Confira-se:

5.

Ocorre que os Recuperandos não têm adimplido os

honorários desta Administração Judicial de forma regular,
apesar

de

reiteradas

cobranças

administrativas.

À

oportunidade, informa que, neste momento, há 03 (três)
parcelas em atraso, além do saldo remanescente relativo aos
honorários do mês de junho.

6.

Ressalta-se que esta Administração Judicial tem

cumprido o múnus de forma regular, à exemplo do fornecimento
de informações aos credores que contatam esta auxiliar do
juízo,

o

atendimento

das

intimações

judiciais

para

se

manifestar, a apresentação da relação de credores (art. 7°,
§ 2°, da Lei 11.101/2005) e dos Relatórios Mensais de
Atividades e da realização de visita às propriedades rurais,
à loja e à fábrica dos recuperandos objetivando verificar
as atividades desenvolvidas nos locais.
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7.

Necessário

se

faz,

portanto,

que

haja

a

contrapartida por parte dos recuperandos.

8.

Ante

o

exposto,

requer

a

intimação

dos

recuperandos para regularizar o pagamento dos honorários
desta Administração Judicial, com a urgência que o caso
requer.

Anápolis, 25 de setembro de 2020.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – BRASIL
Dobson Vicentini Lemes
OAB-GO 28.944
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dívida. Fica intimado ainda, para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é
passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste
Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 08/07/2020. Eu, Mª Antônia G. dos Santos, Técnica
Judiciária, digitei e conferi. BALDUR ROCHA GIOVANNINI-Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias virem
ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de EXECUÇÃO FISCAL nº 500009081.2009.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de CUSTÓDIO DA SILVA LOBO CNPJ
00.296.573/0001+04 e CUSTODIO DA SILVA LOBO CPF 377.574.231-04. Pelo presente Edital, fica(m) citado(a)(s) e
intimado(a)(s) de todos os termos da ação supra bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e
multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa n. xxx, no valor de R$ 5.550,15 (cinco mil quinhentos e
cinquenta reais e quinze centavos), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem
penhorados bens suficientes para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m),
oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica
afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e
Comarca de Dianópolis-TO, 14/08/2020. Eu, Mª Antônia G. dos Santos, Técnica Judiciária, digitei e conferi. BALDUR ROCHA
GIOVANNINI-Juiz de Direito.

FORMOSO DO ARAGUAIA
1ª escrivania criminal
Editais de intimações com prazo de 15 dias

AUTOS Nº 0002915-88.2020.8.27.2719
Ação: Medida Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha)
Requerido: Alberto Bonfim Zanela Zeneca
Requerente: Silvia Pereira da Silva
O Dr. LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Vara Criminal, Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins,
na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e, em especial o
agressor, que por este Juízo e Escrivania da Vara Criminal, tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº 000291588.2020.8.27.2719, em que figura como requerido ALBERTO BONFIM ZANELA ZENECA, atualmente em lugar incerto ou não
sabido, e, para que chegue ao conhecimento do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimado do teor em
síntese da decisão que segue:” Ante o exposto, acolho o pedido, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, "a, b e c", da Lei
11.340/2006, para o fim de determinar: 1. Não aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de
200(duzentos) metros. 2. Proibição do agressor de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 3.
Proibição do agressor de frequentar e se aproximar da residência/local de trabalho da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade
física e psicológica. No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá explicar ao requerido de que ele terá a
oportunidade de apresentar sua defesa. Também deve alertá-lo de que, no caso de não cumprimento das medidas impostas
acima, poderá ser decretada, no caso de requerimento, a prisão preventiva do mesmo. Sirva A Presente Decisão de Mandado.
Formoso do Araguaia, 22 de setembro de 2020. Luciano Rostirolla – Juiz de Direito.

GUARAÍ
1ª vara cível
Editais

EDITAL
SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
(Art. 7º, § 2º, e art. 53, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.101/2005)
PROCESSO Nº: 0002360-65.2020.8.27.2721 - CHAVE PROCESSO:
NATUREZA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REQUERENTE: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A e MARCIO FERREIRA TAKATSU
ADV (REQTE): ANTÔNIO FRANGE JUNIOR
ADMINISTRADOR JUDICIAL: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - BRASIL
JUIZ: Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO
A Administração Judicial de Foco Agronegócios S/A, CNPJ 17.166.865/0001-25 e Márcio Ferreira Takatsu, CPF nº 056.751.92603, nos autos de n° 0002360-65.2020.8.27.2721, em curso perante a Comarca de Guaraí-TO, torna público às partes e
interessados que, após a análise detalhada das habilitações e divergências apresentadas, bem como dos documentos enviados
pelos Recuperandos, confeccionou a presente relação de credores. Desde logo, ficam todos advertidos do prazo legal de 10
(dez) dias, contados da publicação deste, para que os interessados apresentem Impugnação Judicial em face desta
relação de credores, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei 11.101/05. Os documentos utilizados para a elaboração
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da presente relação de credores estão à disposição para consulta, no prazo comum de 10 (dez) dias, contados da publicação
deste Edital (artigo 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005). Excepcionalmente, em face das normas de distanciamento social impostas em
decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19), a Administração Judicial informa que questionamentos e
dúvidas poderão ser esclarecidos através do e-mail: contato@valorjudicial.com.br
A lista ora publicada pode ser encontrada também em no site (www.valorjudicial.com.br).
Finalmente, informo que o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado pelas Recuperandas (evento 223), ficando,
desde logo, advertidos que os interessados possuem o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste edital,
para apresentar nos autos da Recuperação Judicial suas objeções, conforme disposto no art. 55 da Lei 11.101/2005. De
modo a facilitar o acesso à íntegra deste, o Plano de Recuperação Judicial está disponível em no site
(www.valorjudicial.com.br).
CLASSE
CREDOR
CNPJ/CPF
VALOR
I
ANTÔNIO JONIAS DE PAIVA DA SILVA
618.061.103-34
5.817,15
I
ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO JUNIOR
070.529.946-58
13.913,47
I
DEBORA BORINATO XIMENES TAKATSU
036.464.736-14
5.237,01
I
FELIPE VICTORINO SILVA
082.159.209-26
60.000,00
I
GERLOS ALVES DA SILVA
618.964.381-72
2.626,77
I
GUILHERME CANDIDO DE SOUSA
046.390.511-31
7.789,79
I
HELIEYDE RODRIGUES RIBEIRO
345.406.103-25
9.845,71
I
ITALO EGBERTO FREIRE FAGUNDES
109.781.776-81
1.175,60
I
JERDAL SILVA SANTOS
009.078.093-08
1.070,83
I

JOSE DE ARIMATEIA COELHO DOS SANTOS
FILHO

052.629.793-00

2.063,57

LEANDRO ALAMEDA MONTEIRO

049.354.471-25

8.120,42

LUCAS PEREIRA CARREIRO

015.009.481-79

7.500,22

LUCIANO NACARATH SANTOS

057.115.166-39

6.487,81

MARCIO FERREIRA TAKATSU

056.751.926-03

88.304,82

MARCOS MISAEL PEREIRA DE FREITAS

026.128.691-90

7.223,30

PAULO HENRIQUE CARVALHO MOTA

014.909.971-13

19.986,89

623.495.111-20

8.899,50
R$ 256.062,86

I
I
I
I
I
I
I
WELITON HUGO DE OLIVEIRA
SUBTOTAL CLASSE I
CLASSE
II

CREDOR

CNPJ/CPF

VALOR

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0001-91

2.780.637,21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04

631.708,80

COOP.CRED.POUP INV UNIAO MS/TO OESTE BA

24.654.881/0001-22

552.992,43

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

47.180.625/0001-46

13.557.634,32

II
II
II
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II
II

DU PONT DO BRASIL S A
IHARABRAS S.A INDUSTRIAS QUÍMICAS
SUBTOTAL CLASSE II

CLASSE
III
III

CREDOR

20

61.064.929/0001-79

13.557.634,32

61.142.550/0001-30

578.000,00
R$ 31.658.607,08

CNPJ/CPF

VALOR

ADAMA BRASIL S/A

02.290.510/0014-90

16.315.468,92

ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

01.789.121/0001-27

1.749.172,48

ASSOCIAÇÃO COM. IND. E AGROP. DE GUARAÍ
AUDAX NP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS FINANCEIROS E
MERCANTIS NÃO PADRONIZADOS

01.785.898/0001-13

841,58

12.813.209/0001-53

1.563.758,78

AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

33.562.638/0001-75

3.848,77

BANCO BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO ORIGINAL S/A
BANCO PINE S/A

60.746.948/0001-12
00.000.000/0001-91
92.894.922/0001-08
62.144.175/0001-20

543.653,02
716.069,65
427.317,52
540.719,97

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

166.941,78

BANCO SOFISA S/A

60.889.128/0001-80

448.742,12

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIED

54.276.936/0001-79

52.478,12

BLOCKAUTO TECNOLOGIA LTDA

04.333.376/0001-79

1.810,06

BRA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA

07.057.944/0001-44

2.532.554,00

BRADESCO SAUDE SA

92.693.118/0001-60

66.350,83

CALTINS CALCÁRIO TOCANTINS LTDA
CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CR
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO
MAR

02.649.005/0001-75

585.518,06

18.676.987/0001-24

613.682,70

06.274.757/0001-50

132,45

CONDOMÍNIO CAMPOS ELYSIOS

04.459.907/0001-74

2.832,77

CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S.A.

00.850.820/0002-53

3.928,42

CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI

28.702.814/0001-97

920.539,67

414.310.069-04

558.880,40

FEDERAL INVEST FUNDO DE INVEST. EM DIREI
FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E
M

19.921.895/0001-25

276.803,90

01.040.887/0001-04

2.080,00

FIDUSSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

18.392.964/0001-98

6.018.796,15

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
EDENILSO ROSSI ARNALDI
III
III
III
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III
III
III
III
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FMC QUÍMICA BRASIL LTDA

04.136.367/0002-79

4.634.368,33

FORTALEZA AGRICOLA LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS
CREDITÓRIOS ADIANTA
FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
GOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
C

08.728.058/0011-30

18.500,00

17.277.165/0001-08

247.588,99

14.051.028/0001-62

4.758.240,00

12.610.459/0001-96

1.035.070,99

HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

47.176.755/0001-05

1.268.953,78

HP CAPITAL INVESTIMENTOS E FOMENTO LTDA

33.345.411/0001-78

403.070,50

IHARABRAS S.A INDUSTRIAS QUÍMICAS
INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA

61.142.550/0001-30
28.689.723/0009-16

2.540.369,59
1.338.336,85

INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA

28.689.723/0008-35

951.873,10

369.066.541-87

174.620,00

III
III
III
III
III
III
III
III

JOAO CLAUDINO DOS SANTOS
JUPITER TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
L
KUHLMANN MONITORAMENTO AGRÍCOLA
LTDA

01.625.636/0001-91

44,99

23.369.577/0001-70

97.715,40

LIMAGRAIN BRASIL S.A

12.770.927/0005-13

1.165.997,67

LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

14.460.428/0001-21

161.140,00

LOCALIZA FLEET S.A.

02.286.479/0001-08

12.506,60

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

03.995.515/0026-15

157,90

MINERAX - MINERAÇÃO XAMBIOÁ LTDA

08.886.407/0001-70

218.292,22

OCTANTE SECURITIZADORA S.A

12.139.922/0001-63

1.681.788,07

OI S.A.

76.535.764/0001-43

110,39

ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICA

08.491.597/0008-00

813,14

OURO FINO QUÍMICA S/A
PAULISTA FUNDO DE INVEST FOMENTO
MERCANT

09.100.671/0001-07

83.661,02

15.497.667/0001-19

959.014,95

POSTO 89 LTDA

00.800.292/0001-47

245,02

POSTO MAGNÓLIA LTDA
PREMIER-FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITO
PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE
INSUMO

35.123.447/0019-61

150,03

23.293.595/0001-16

1.952.500,63

10.211.971/0001-34

15.093,00

PROVISION - T & P CAPITAL E FOMENTO MERC
QUALYQUIMICA IND E COM DE PROD
QUÍMICOS

17.763.513/0001-57

2.176.042,47

08.909.993/0001-20

16.897.718,87

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
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III

RED - FUNDO FACTORING E FOMENTO COML
S/A
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM,
PROMOÇÃO

22

67.915.785/0001-01

606.853,01

37.381.902/0001-25

2.837,91

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E
PRODUTOS A

59.970.624/0021-28

2.250,00

05.772.606/0001-69

211.100,00

SABIA-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
SANCHES & SANCHES LTDA
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE
(OPINIÃO S/A)

29.957.532/0001-01
13.324.981/0001-74

1.894.433,97
3.346,66

03.729.970/0001-10

1.119.215,11

SIGMA CREDIT SECURITIZADORA S.A.

23.360.870/0001-77

4.375.422,83

SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.

23.361.306/0001-79

1.022.021,88

SOCINAL S.A.- FUNDO CREDITO, FINANCIAMEN

03.881.423/0001-56

3.000.161,10

SUL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE

23.956.882/0001-69

906.248,89

TABELIONATO BERTOLDO MARTINS

02.739.738/0001-09

5.994,00

TAQUARALTO COMBUSTÍVEIS LTDA

08.139.971/0001-29

83,02

TELEFONIA S.A.

02.558.157/0018-00

14.117,79

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COM. DE
INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A

03.506.307/0001-57

58,98

02.974.733/0001-52

5.610.506,65

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

25.005.683/0001-09

4.110.604,86

YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A.
SUBTOTAL CLASSE III

92.660.604/0001-82

4.761.326,90
R$ 104.553.490,18

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

CLASSE
IV
IV
IV
IV

CREDOR

CNPJ/CPF

VALOR

AHM SISTEMA DE SEGURANÇA VEICULAR LTDA
ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS E
P

27.538.868/0001-04

1.480,00

07.093.380/0001-03

2.773,63

BIOMA INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO

14.833.690/0001-74

276.636,00

BRILHUSS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E

13.660.696/0001-24

367,50

COELHO E FERNANDES LTDA
COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS
LTDA
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CASA TUA
EIRELI

05.875.227/0001-02

1.100,00

01.675.123/0001-95

154,21

34.309.267/0001-87

3.603,25

CONSERV TRANSPORTES LTDA-ME

26.592.001/0001-66

25.500,00

FALCÃO SUPERMERCADOS LTDA

08.736.676/0001-50

534,56

IV
IV
IV
IV
IV
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IV
IV
IV
IV
IV

GRÃOS SOLOS COMERCIO E TRANSPORTES
EIRELI

23

33.431.852/0001-92

44.840,81

GUARAÍ AUTO CENTER LTDA
HOTEL RESIDENCIAL ARAGUAIA LTDA
JALAPÃO COM E REP. DE FILTROS E LUBRIF.
JOAO AGUIAR COSTA - AGUIAR TRANSPORTES L
JOHN RECUPECAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

26.147.326/0001-30
00.739.286/0001-21
07.214.419/0001-95
12.305.367/0001-00

2.657,97
9.903,00
934,58
6.780,00

25.047.168/0001-83

1.021,20

JOSE ALVES BORGES 21273235134

13.800.369/0001-20

700,00

K F TRANSPORTES LTDA

21.622.829/0002-87

50.180,87

LUANA RODRIGUES DE SOUSA

23.084.274/0001-01

530,00

LUNAR SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

09.095.302/0001-65

404,91

M&E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- EPP

16.697.867/0001-88

300,00

MURTA E MURTA LTDA

69.435.501/0001-05

500,00

NORTE SUL SISTEMAS E ALARMES LTDA

05.361.883/0001-89

557,10

OLIVER COSSMET EIRELI

17.159.077/0001-01

24.796,00

PAPELARIA MODERNA LTDA - EPP

07.410.578/0001-65

787,00

POLIAUTO POLIMETO TAPEÇARIA
POSTO PEDRO AFONSO COMERCIO VAREJISTA
DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.357.094/0001-62

235,00

18.949.190/0001-53

151,02

RAFAEL BRAUDES NAVES-ME

16.705.323/0001-10

4.083,31

RENATO FERREIRA DA SILVA 03906341313

24.004.321/0001-22

1.734,45

RODOCERTA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

19.525.330/0002-00

11.010,23

SONORA AUTO PEÇAS LTDA
TOPO SISTEMAS COM DE SOFTWARE E
HARDWARE
SUBTOTAL DA CLASSE IV

25.047.119/0001-40

1.918,50

20.815.693/0001-88

480,00
R$ 476.655,10

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

TOTAL GERAL (CLASSES I, II, III e IV)
Guaraí - TO, 24 de setembro de 2020.
MANUEL DE FARIA REIS NETO
Juiz de Direito

R$ 136.944.815,22
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AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ –
ESTADO DO TOCANTINS
Processo n° 0002360-65.2020.8.27.2721

OLIVER COSSMET EIRELI - ME, Pessoa Jurídica de direito
privado, representa pelo seu sócio Paulo Sergio Souza Oliveira, inscrita no CNPJ
sob o nº 17.159.077/0001-01, com sede na 104 Sul, Rua SE 07, Lote 32, Sala
203, na cidade de Palmas – TO, CEP: 77.020-022, na cidade de Palmas/TO, por
seus advogados abaixo assinados, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, conforme intimação do evento 367, ressaltar que já se manifestou nos
autos (evento 315), contra a suspensão dos endossos.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Palmas, 29 de setembro de 2020.

Nathália Gonçalves Barros
OAB/TO 6029
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ/TO.

Autos do Processo nº 0002360-65.2020.8.27.2721
Recuperação Judicial
BANCO PINE S.A. (“Pine”), já qualificado nos autos da ação
da RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa FOCO AGRONEGÓCIOS S/A e MARCIO
FERREIRA TAKATSU, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,
apresentar OBJEÇÃO ao PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado (evento 223), o
que faz pelas seguintes razões:
I. TEMPESTIVIDADE
1.

Inicialmente, necessário destacar a tempestividade da

presente objeção. O edital de recebimento do plano de recuperação judicial foi
disponibilizado no DJe de 24/09/2020 (quinta-feira) considerando-se publicado no
primeiro dia útil seguinte, qual seja, 25/09/2020 (quinta-feira). Assim, o prazo de 30
(trinta) dias (arts. 53, parágrafo único e art. 55, da Lei 11.101/05) para objeção ao plano de
recuperação judicial começou a fluir em 28/09/2020 (segunda-feira), e findará em
27/10/2020 (terça-feira) o que denota a tempestividade desta objeção.
II. CONTROLE DE LEGALIDADE
1.

O

plano

de

recuperação

judicial

apresentado

pelas

Recuperandas viola diversos dispositivos da Lei 11.101/05 (“LFR”), sendo, portanto, de
viabilidade prática questionável.
2.

Ainda que o Plano de Recuperação Judicial tenha cunho

administrativo e negocial, por meio do qual as sociedades empresárias em
Recuperação Judicial apresentam aos seus credores sujeitos ao processo recuperatório
as razões do pedido de recuperação, bem como os meios pelos quais pretendem se
434295 – PINE – CORPORATE - RCUANO
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valer para buscar a preservação de suas atividades econômico-sociais, o Juízo da
Recuperação Judicial não pode silenciar diante de ilegalidades sutilmente inseridas
nas cláusulas negociais, devendo, se for o caso, intervir para que quando da avaliação
da proposta negocial pelos Credores reunidos em Assembleia Geral não haja qualquer
mácula capaz anular o Plano de Recuperação Judicial, prejudicando aqueles e o fim
maior a que se presta o processo de Recuperação Judicial. Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. CONTROLE DE LEGALIDADE.
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a
recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado
em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101⁄2005), não lhe sendo
dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da
empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação
assemblear.
2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano
de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso
de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica.
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito
Comercial CJF⁄STJ.
3. Recurso especial não provido.”
(Resp. n. 1.359.311⁄SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 30⁄9⁄2014.) [grifamos]

III. DAS ILEGALIDADES CONSTANTES DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
3.

Conforme dispõe o art. 53, I, da Lei de Recuperação de

Empresas e Falência, o plano de recuperação deverá conter uma discriminação
pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados.
4.

Para superar a crise que atravessam, as Recuperandas

propõem a liquidação dos créditos quirografários com (i) deságio de 80%; (ii) carência
de 36 (trinta e seis) meses a contar da publicação da decisão que conceder a
recuperação judicial; (iii) pagamento em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas; (iv)
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atualização do saldo pela TR, acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês, que
incidirão a partir do término do prazo de carência.
IV. LIBERAÇÃO DE GARANTIAS E
EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES
5.

Dentre os efeitos vinculativos do plano, as recuperandas

propõem, na cláusula 5, a extinção das ações.
6.

Inicialmente, necessário ressaltar que não há clareza quanto

à extensão dos efeitos da novação pretendida pelas Recuperandas a terceiras pessoas,
como avalistas, coobrigados e devedores solidários, os quais não podem se beneficiar
da presente recuperação judicial, já que proposta diversa violaria frontalmente os arts.
49, §1º e 59, da LFR, além de confrontar a orientação da Súmula nº 581, do C. Superior
Tribunal de Justiça1 (tema 885/STJ).
7.

Quanto à liberação de garantias e extinção das ações nas

quais as Recuperandas figurem como parte, as condições previstas nas cláusulas
acima destacadas violam o art. 59, da LFR na medida em que a novação operada pelo
plano de recuperação está sujeita a uma condição resolutiva2, já que no caso de
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano a recuperação será

1 Súmula 581, STJ - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
2 RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO.
1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a
concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação
judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.
2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em
inadimplência do devedor com base na dívida extinta.
3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em
que o art. 61 da Lei nº 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará
a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias
nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos
validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.
4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a
providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus
sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a
condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo
de recuperação.
5. Recurso especial provido.
(Resp 1.260.301/DF – Relatora Ministra Nancy Andrigui – j. 14.08.2012)
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convolada em falência (art. 61 da LFR), com a reconstituição aos credores de seus
direitos e garantias nas condições originalmente contratadas.
8.

Logo, as ações deverão permanecer suspensas e não serem

extintas, conforme pretendem as Recuperandas.
V. ALIENAÇÃO E ARRENDAMENTO DE ATIVOS
9.

Em relação à proposta de alienação de ativos (Cláusula 3.1), o

plano prevê que os credores autorizam as Recuperandas a procederem tais medidas
como forma de superação da crise e soerguimento de suas atividades.
10.

A proposta apresentada pelas Recuperandas mostra-se

extremamente genérica, devendo toda e qualquer alienação ou arrendamento de
ativos ser precedida de controle de legalidade judicial, além de ser previamente ouvido
o administrador judicial e os credores (art. 142, LFR).
VI. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO
DESÁGIO E PRAZO ABUSIVOS
ILEGALIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PROPOSTA
11.

A proposta das Recuperandas apresenta deságio abusivo,

violando o interesse dos credores. O percentual proposto (80%) mostra-se excessivo e,
aliado às condições de remuneração e atualização dos créditos, denota um absurdo
perdão de dívida, resultando, desse modo, em uma novação a preço vil, além de um
enriquecimento ilícito por parte das Recuperandas, vulnerando claramente o art. 884,
do Código Civil.
12.

O índice de correção monetária proposto (Taxa Referencial –

TR) não se prestará para a sua finalidade, tento que o Eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo já afirmou, mais de uma vez, que a mencionada taxa não é índice que se
presta para atualizar monetariamente os créditos sujeitos à recuperação judicial, sendo
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ilegal a sua utilização3. Da mesma forma, os juros demonstram clara violação à regra
do art. 406, do Código Civil.
13.

A carência proposta impedirá a verificação do cumprimento

das condições do PRJ, em nítida violação ao art. 61, da LRF, que prevê o prazo de 2 (dois)
anos de fiscalização judicial depois da concessão da recuperação judicial.
14.

O biênio estabelecido visa justamente permear a fiscalização

pelo Judiciário quanto ao cumprimento das obrigações previstas no plano, tanto que,
nos termos do §1º do artigo citado, o descumprimento de qualquer obrigação prevista
no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73
desta Lei.
15.

Logo, não se pode convalidar um eventual subterfúgio

tendente a macular os anseios legais, tornando basicamente obsoleto e sem razão de
ser o biênio de fiscalização do cumprimento das obrigações pelas recuperandas.
16.

Somente até aqui já seria o suficiente para demonstrar a não

observância de todos os princípios basilares da recuperação judicial. Se por um lado há
a necessidade da preservação das empresas economicamente viáveis, e da proteção
aos trabalhadores, de outro, há os interesses dos credores, que também deve ser
preservado para atendimento do regramento previsto no artigo 47 da LFR. Não há, e
nem poderia haver, qualquer valoração diferenciada entre esses princípios básicos da
recuperação judicial, o que, por evidente, induz à conclusão de que a preservação dos
interesses dos credores possui a mesma importância/relevância e proteção na LFR.
3 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão homologatória de plano de
recuperação judicial. Legalidade das cláusulas do plano que se submete à apreciação judicial. Inteligência do Enunciado
44 da Jornada de Direito Comercial. Viabilidade econômica do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo,
devendo-se respeitar a decisão soberana da assembleia de credores. Deságio e 50%, prazo de carência de 18 a 24 meses
para início dos pagamentos e de 12 anos para encerramento da recuperação que são razoáveis, à luz do estado
deficitário da devedora e do princípio da preservação da empresa. Precedentes. Créditos atualizados pela TR. Indexador,
todavia, que implica nenhuma atualização, pois apresenta zerada há mais de 2 anos. Ilegalidade declarada, com
determinação de atuação pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal. Período de supervisão que se inicia após o
escoamento do prazo de carência. Entendimento sedimentado no Enunciado 2 do Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial. Supressão das garantias prestadas por coobrigados. Nulidade. Inteligência da Súmula 581 do C. STJ.
Determinação, de ofício, para que o prazo de pagamento dos credores trabalhistas seja contado da homologação do
plano de recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6º, parágrafo 4º, da Lei 11.101/05,
independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro. Aplicação do enunciado I do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
(AI 2171930-91.2019.8.26.0000 – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Rel. Des. Azuma Nishi – j. 04.03.2020). No
mesmo sentido: AI 2148037-47.2014.8.26.0000
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VII. DO NÃO CUMPRIMENTO DO ART.53, DA LEI 11.101/05
17.

É sabido que o Plano de Recuperação Judicial é o

instrumento básico da recuperação judicial, documento que deve conter as medidas
que serão adotadas pelo empresário ou sociedade empresária devedora, para o
soerguimento da empresa que passa por dificuldades financeiras. Trata-se, desse
modo, do documento fundamental, já que por meio dele a empresa demonstrará a sua
viabilidade econômica, consoante prevê o art. 53 da LFR.
18.

Ocorre que o plano apresentado pelas Recuperandas não

comprova, de maneira clara e objetiva/concreta, sua viabilidade econômica e do
cumprimento de sua função social, para a retomada da atividade econômica, deixando
de demonstrar, pormenorizadamente, os meios a serem empregados para o
soerguimento de suas atividades, bem como sobre como dar-se-á a capacidade de
alavancagem de fluxo de caixa, que permitirá às Recuperandas quitar os seus débitos.
19.

O que se percebe, portanto, é que as Recuperandas

transmitem aos credores todos os ônus da recuperação judicial, não demonstrando
que o procedimento recuperacional gerará os benefícios sociais reflexos decorrentes
do efetivo exercício da atividade econômica.
VIII. CONCLUSÃO
20.

Em razão do excessivo ônus que é repassado aos credores na

forma de pagamento pretendida e demais condições impostas, o Pine discorda do
plano apresentado.
21.

É cediço que os aspectos da viabilidade econômica e as

condições de pagamento previstas no plano serão deliberadas em assembleia-geral
de credores. Entretanto, o Juízo tem o dever de velar pela legalidade do plano de

434295 – PINE – CORPORATE - RCUANO

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP

www.reis.adv.br
Telefone (17) 3344-7700
Acordos (16) 3602-5000 / 0800-945-5000

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 506, PET1, Página 7

7/7

recuperação judicial, de modo a evitar que os credores aprovem pontos que estejam
em desacordo com as normas legais4.
IX. PEDIDO
22.

Diante o exposto, aguarda-se a designação de datas da

assembleia-geral de credores para fins de deliberação acerca do plano.
23.

Contudo, sem prejuízo da referida designação, requer que

esse D. Juízo exclua, de ofício, do plano de recuperação judicial as cláusulas ilegais neles
previstas: prazo de carência superior ao biênio de fiscalização, taxa de remuneração
prevista, deságio excessivo, possível liberação dos coobrigados, novação da dívida e da
alienação de ativos sem prévia apreciação judicial e conhecimento do administrador
judicial e dos credores.
24.

Na hipótese de Vossa Excelência assim não entender, requer,

desde já, seja facultado às Recuperandas a apresentação de plano modificativo com a
exclusão das cláusulas acima apontadas, sob pena de preclusão, já que tais cláusulas
ilegais deverão ser afastadas pelo Juízo no momento da concessão da Recuperação
Judicial, caso o plano venha a ser aprovado em assembleia.
Termos em que,
pede deferimento.
De São Paulo/SP para Guaraí/TO, 29 de setembro de 2020.
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
OAB/SP Nº 23.134

LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS
OAB/SP Nº 253.676

JURANDIR DE SOUSA OLIVEIRA
OAB/SP 28.604

RODRIGO PEREIRA CUANO
OAB/SP 195.456

4

Neste exato sentido é o posicionamento do STJ, conforme acórdãos dos REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 09/09/2014, DJE 30/09/2014, e REsp 1388051/GO,Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/09/2013, DJE 23/09/2013, além das decisões monocráticas nos recursos
AREsp 022011/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/02/2015, Publicado em
06/02/2015, e MC 023858/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em
03/02/2015,Publicado em 05/02/2015.
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatollin
Clara Berto Neves
Eri Borges Regitano

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva
Tallita Carvalho de Miranda

Tricia Thommen Maciel
Viviane Martins Frange
Yelaila Araújo e Marcondes

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

Processo nº: 0002360-65.2020.8.27.2721.
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A e MARCIO FERREIRA TAKATSU –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já qualificados nos autos do processo em epígrafe,
vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus procuradores signatários,
apresentar comprovar a publicação do edital, conforme documento em anexo, no jornal
“Folha Capital”, em Palmas-TO.
Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do
advogado ANTONIO FRANGE JUNIOR – OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade,
bem como seja juntado o devido substabelecimento anexo, para que se proceda as devidas
anotações.

Termos em que, pede deferimento.
Cuiabá – MT, 29 de setembro de 2020.

ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR

ROSANE SANTOS DA SILVA

OAB/MT 6.218

OAB/MT 17.087
CLARA BERTO NEVES

OAB/MT 26.565
______________________________________________________________________
São Paulo – SP

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485, 2º andar, Jardim Paulistano, 01452-002

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT
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O JORNAL DE QUEM CONSTRÓI O TOCANTINS
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AVALIAÇÃO

Aprovação da gestão de Cinthia
Ribeiro em Palmas é de 53%
BOLSONARO TEM APROVAÇÃO DE 72% IMPULSIONADO PELO AUXÍLIO EMERGENCIAL E O GOVERNADOR MAURO CARLESSE TEM 44%.
A gestão da prefeita
de Palmas e candidata à
reeleição, Cinthia Ribeiro
(PSDB), tem a aprovação de
53% da população da capital
conforme pesquisa do Instituto FC. Sendo que 46% consideram a sua administração
boa e 7% consideram a sua
administração ótima. Outros
30% dos entrevistados consideram a administração de
Cinthia Ribeiro ruim e 13%
disseram que é péssima.
Outros 4% não responderam
à pergunta.
A aprovação da gestão da
prefeita Cinthia Ribeiro está
constante na maioria das
regiões pesquisadas, com
58% nos bairros da região sul,
como Taquaralto e Aurenys,
58% na região central do
Plano Diretor e 57% na região
norte de Palmas. O índice de
reprovação é de 41%, 36%
e 43%, respectivamente, os
demais entrevistados não
quiseram responder.
A avaliação da gestão do
presidente da República
Jair Bolsonaro (sem partido)
também está alta, com 42%
considerando-a boa e outros
30% afirmando que é ótima,
totalizando 72% de aprovação. Já sobre o governador
Mauro Carlesse (DEM) 39%
dos entrevistados disseram
que consideram a sua administração boa e 5% ótima, uma
aprovação de 44%. - P2

Divulgação

Aprovação da prefeita é alta em todas as regiões, com exceção região sul do Plano Diretor, na qual ela tem desaprovação de 49%

ALIMENTO
Carlesse e Onyx
assinam convênio
de R$ 7,9 milhões
O governador do Estado
do Tocantins, Mauro Carlesse,
recebeu no Palácio Araguaia,
o ministro da Cidadania, Onyx
Lorenzoni, para a assinatura
de um convênio destinado ao
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de R$ 7,9 milhões.
Os investimentos irão beneficiar
quase 4 mil produtores familiares de 112 municípios do Tocantins. Para Mauro Carlesse,
essa parceria com o governo
federal é mais uma ação de reconhecimento e valorização da
agricultura familiar. - P4

LDO
Orçamento de
R$ 10,9 bi passa
por comissão
A Mesa Diretora encaminhou
na sessão do último dia, 22, para
a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle a
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO -2021). A proposta prevê
orçamento de 10,9 bilhões para
o próximo ano. O objetivo é fixar
metas e prioridades para a Administração Pública Estadual. - P3
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PREFEITA

Cinthia Ribeiro tem 53%
de aprovação em Palmas
A APROVAÇÃO ESTÁ ALTA NAS REGIÕES NORTE E CENTRAL DO PLANO
DIRETOR, TAQUARALTO E AURENY’S. MAS CAI NA REGIÃO SUL DO PD.
A gestão da prefeita de Palmas
e candidata à reeleição, Cinthia
Ribeiro (PSDB), tem a aprovação
de 53% da população da capital
conforme o pesquisa do Instituto
FC. Sendo que 46% consideram
a sua administração boa e 7%
consideram a sua administração
ótima. Outros 30% dos entrevistados consideram a administração
de Cinthia Ribeiro ruim e 13%
disseram que é péssima. Outros
4% não responderam à pergunta.
A aprovação da gestão da
prefeita Cinthia Ribeiro está
constante na maioria das regiões
pesquisadas, com 58% nos
bairros da região sul, como
Taquaralto e Aurenys, 58% na
região central do Plano Diretor
e 57% na região norte de Palmas.
O índice de reprovação é de
41%, 36% e 43%, respectivamente, os demais entrevistados
não quiseram responder.
BAIXA
O setor onde a aprovação
da prefeita está mais baixa é na
região sul do Plano Diretor, na
qual ela tem 6% de pessoas que
afirmam que sua administração
é ótima e outros 38% que avaliam como boa, totalizando 44%
de aprovação.
No entanto, 35% dos entrevistados no Plano Diretor Sul
consideram sua administração
ruim e outros 14% dizem que
é péssima, totalizando 49% de
reprovação. Outros 7% não
quiseram responder, o maior
índice entre todas as regiões.
BOLSONARO
A a va l i a ç ã o d a g e s t ã o
do presidente da República
Jair Bolsonaro (sem partido)
também está alta, com 42%
considerando-a boa e outros
30% afirmando que é ótima,
totalizando 72% de aprovação.
Outros 26% reprovam a gestão
do presidente, com 16% afirmando que é ruim e 10% que é
péssima. Mais 2% não quiseram
responder à pergunta.

Fotos: Divulgação

Aprovação de Cinthia está alta em toda a cidade, com exceção da região sul do PD

Presidente Bolsonaro tem 72% de aprovação e governador Mauro Carlesse 44%

CARLESSE
Já sobre o governador Mauro
Carlesse (DEM) 39% dos entrevistados disseram que consideram a sua administração boa
e 5% ótima, uma aprovação de
44%. Outros 37% disseram que
a sua administração é ruim e
16% afirmaram que é péssima,
totalizando 53%. Já 3% dos
entrevistados não quiseram
responder.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada
pelo Instituto FC Pesquisas
em Palmas entre os dias 10

e 13 de setembro, com 800
eleitores. A margem de erro de
três pontos percentuais para
mais ou para menos e índice
de confiabilidade estatística
de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número
TO-04199/2020. O estatístico
responsável é João Soares de
Araújo Neto, Conre nº 6892.
O instituto informa ainda que
seguiu todas as recomendações dos órgãos de saúde,
como distanciamento social e
assepcia, como máscaras, face
shield e álcool em gel.

FALANDO
DE SAÚDE
Três décadas do
nascimento do SUS
Em 1986, foram criadas as bases
para o lançamento do Sistema Único de
Saúde (SUS) na 8ª Conferência Nacional
de Saúde. Mais um passo foi dado a
partir do vigor da Constituição Federal
de 1988 e, finalmente no ano de 1990
o SUS foi regulamentado através da
publicação das Leis Orgânicas da Saúde,
nº 8.080/90 (19/09) e 8.142/90 (28/12).
Porém, mesmo diante de tais referências o marco histórico de comemoração
é atrelado a constituinte de 88. Desta
forma, no último dia 19 de setembro o
SUS completou 32 anos de sua fundação, cujo o maior objetivo era atuar na
mudança da desigualdade na assistência
à saúde da sociedade brasileira.
A Constituição Federal dispõe em
seu Art. 196, que ‘a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação’.
Então, assim foi criado o Sistema
Único de Saúde, considerado um dos
maiores sistemas públicos de saúde em
contexto global, pois incorpora tanto o
mais simples procedimento, como por
exemplo, a aferição da pressão arterial
quanto o mais delicado, o transplante
de órgãos. Assim o sistema garante
o acesso à saúde de forma integral,
universal e gratuita para todos os
cidadãos do país.
A rede que compõe o SUS abrange
a Atenção Básica, Média e Alta Com-

plexidade (MAC), Serviços de Urgência e Emergência, Atenção Hospitalar,
Ações e Serviços das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental,
além da Assistência Farmacêutica. A
administração dos serviços de saúde
devem contar com a participação da
União, Estados e Municípios.
Vale ressaltar que há alguns anos
o SUS vem sendo utilizado inadequadamente por alguns gestores públicos
como troca de moeda política para
obtenção de apoio e favores. O que
é inadmissível, porque o maior beneficiário deve ser o povo brasileiro,
que está cansado de ser lesado por
governantes que em muitos casos não
cumprem um terço das promessas
feitas no período de campanha.
Diante da pandemia de infecção
humana causada pelo Sars-CoV-2, o
Sistema Único de Saúde foi responsável por acolher a maior parte das
pessoas contagiadas pelo vírus. A
demanda foi tão alta que em alguns
Estados algumas unidades hospitalares trabalhavam no limite de leitos.
Deixo aqui o meu agradecimento
pela coragem de todos os profissionais
da saúde que estão atuando na linha de
frente contra o coronavírus e, os meus
sinceros sentimentos aos familiares
dos profissionais da saúde de diversas
áreas que perderam a vida cuidando
da saúde da população.
Marttha Franco Ramos, Conselheira
Federal de Farmácia e Presidente da
Fundação Escola de Saúde Pública de
Palmas (FESP).
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Orçamento de R$ 10,9 bi tramita na Aleto
O PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ESTIMA UM INCREMENTO DE APROXIMADAMENTE R$ 100 MILHÕES.

A Mesa Diretora encaminhou
na sessão do último dia, 22, para
a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle a
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO -2021). A proposta prevê
orçamento de 10,9 bilhões para
o próximo ano. O objetivo é
fixar metas e prioridades para a
Administração Pública Estadual
e nortear as diretrizes para a
elaboração da LOA para o exercício de 2021.
O Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO - 2021)
estima um incremento de aproximadamente R$ 100 milhões em
relação à LDO 2020, que é de R$
10,8 bilhões. O deputado Issam
Saado (PV) é o relator da LDO.
Com relação às propostas
orçamentárias dos Poderes

Isis de Oliveira

Antonio Andrade e demais membros da Mesa fizeram o encaminhamento

(Executivo, Legislativo e Judiciário), do Tribunal de Contas
(TCE), do Ministério Público
(MPE) e da Defensoria Pública
(DPE) para 2021, de recursos
ordinários do tesouro terão
como parâmetro a dotação orçamentária inicialmente fixada
para o exercício de 2020, distribuindo o valor no mesmo percentual de participação inicial.
Na proposta, o governo
salienta que a LDO foi eloborada durante a pandemia do
novo coronavírus (COVID -19),
período de decretação do Estado
de Calamidade Pública em todo
o território do Tocantins, e diante
desse contexto, as metas poderão
ser alteradas em decorrência
das incertezas no tocante aos
reflexos da retração econômica

na arrecadação do Estado e ao
aumento de despesa.
As principais áreas norteadas
pela LDO são as da Saúde; Educação; Gestão Pública; Cultura;
Segurança e Direitos Humanos;
Desenvolvimento Regional,
Urbano e Indústria; e Desenvolvimento Agropecuário e
Meio Ambiente.
O Governo do Tocantins
encaminhou, em anexo ao Projeto de Lei, as Despesas que não
serão objeto de limitação de
empenho, Metas Fiscais, Riscos
Fiscais, Metas e Prioridades da
Administração Pública Estadual, Demonstrativo de projetos
em andamento, projetos de
parcerias e concessões alinhadas ao programa de parcerias e
investimentos (Tocantins PPI).

GESTÃO PÚBLICA

PANDEMIA

Decretos de calamidade são prorrogados Câmara de Palmas oferta
Os deputados prorrogaram,
durante sessões ordinárias realizadas nesta terça-feira, 22, a
situação de calamidade pública
decretadas por cinco Municípios
tocantinenses em função da
pandemia de coronavírus. As
prorrogações se referem aos
municípios de Colinas do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Crixás,
Centenário e Pequizeiro.
Os prefeitos dos referidos
municípios continuam com
prerrogativas de adotar medidas urgentes, sem o processo
de licitação, como por exemplo,
na compra de equipamentos e
contratação de pessoal. Porém,
não está dispensada a prestação
de contas dos gastos aos órgãos
de controle, como o Tribunal de
Contas do Estado (TCE-TO).
AÇÕES
Na mesma sessão foi
aprovado um projeto de lei do
deputado Olyntho Neto (PSDB)
que denomina de Ivo Carlesse
o Hospital Geral de Gurupi
(HGG). Ivo Carlesse era o pai
do governador Mauro Carlesse,
e exerceu a atividade de agricultor até o seu falecimento em
1974 aos 43 anos.

Divulgação

Decretos de Colinas, Brejinho, Crixás, Centenário e Pequizeiro foram prorrogados

Ainda nessa terça-feira o
deputado Ricardo Ayres (PSB)
subiu à tribuna para defender
dois projetos de sua autoria.
Uma das matérias altera a
Lei n°1.287, que dispõe sobre o
Código Tributário do Tocantins.
O texto visa ampliar a isenção
do IPVA dos veículos adquiridos por pessoas portadoras
de necessidades especiais. A
isenção atual alcança somente

veículos de no máximo de R$
70 mil e a nova proposta objetiva isentar qualquer valor do
produto.
O deputado Junior Geo (PROS)
cobrou explicação da secretária
estadual da educação, Adriana
Aguiar quanto a manutenção
de pagamentos à uma empresa
de transporte escolar, as escolas
não estão funcionando durante
a pandemia de Covid-19.

curso para servidores

A Câmara Municipal de
Palmas, por meio de parceria
firmada com o Tribunal de
Contas do Estado do Tocantins
irá ofertar aos servidores do
Poder Legislativo Municipal
o curso de Aperfeiçoamento
da Gestão Pública. O curso
ocorrerá entre os dias 28 a
30 de setembro das 08h às 12
e das 14 às 18h. O conteúdo
será transmitido por meio de
webaula (através da plataforma
do Googe meet).
Foram disponibilizadas 70
vagas aos servidores que serão
preenchidas por ordem de
inscrição. Os interessados em
participar deverão fornecer os
dados pessoais ao chefe imediato até quarta-feira (23). A lista
deve conter nome completo,
CPF, cargo, E-mail, e telefone
do participante.
A capacitação será estruturada em módulos de 08h
divididos em 04 (quatro) horas,
com 02 (dois) intervalos de
10 (dez) minutos para descanso. Durante as primeiras 04
(quatro) horas/aula, o instrutor

com o auxílio do tutor deverá
estabelecer a interatividade
por meio de chat, que ocorrerá
simultaneamente à transmissão
do curso. A carga horária total
será de 24h com direito a certificação a todos que concluírem.
O acordo tem como objetivo
estabelecer cooperação técnica e
intercâmbio científico, educacional e cultural, sem nenhum ônus
financeiro para a Casa de Leis.
CONVOCAÇÃO
A Câmara de Palmas realizará no dia 30 de setembro,
às 9h, Audiência Pública para
apresentação do Relatório
de Prestação de Contas do 2º
quadrimestre do exercício de
2020, sobre as Ações e os Serviços de Saúde da Gestão dos
Programas do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Para a ocasião, a mesa diretora da Câmara convocou
todos os vereadores, os integrantes do Conselho Municipal de Saúde e o Secretário
Municipal de Saúde responsável pela Gestão do SUS.
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ESTADO

21 A 27 DE SETEMBRO DE 2020

ENSINO FUNDAMENTAL

SEGURANÇA ALIMENTAR

Rede estadual retoma
aulas não presenciais
A comunidade escolar
da rede estadual de ensino
comemora o retorno das atividades letivas para os estudantes
do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, que ocorreu na última
sexta-feira, 18. Os estudantes
ou os responsáveis, nos casos
de menores de idade, retiraram
as atividades nas suas respectivas unidades de ensino. Já os
alunos que residem na zona
rural receberam os materiais
de estudo na rota do transporte
escolar e, ao longo da semana,
realizarão seus estudos.
Para o ensino fundamental,
a Secretaria de Estado, da Educação, Juventude e Esportes
(Seduc) aderiu ao programa
Aprova Brasil. A iniciativa oferecerá material pedagógico de
língua portuguesa e matemática,

Luzirene Azevedo
Diretora Geral

específico; formação para os
professores e acompanhamento
dos resultados por meio de uma
plataforma exclusiva.
O diretor da Escola Estadual
de Muricilândia, localizada no
município de Muricilândia,
João Batista da Costa, destacou
que esse é um momento importante, mas que exige adaptação
no processo de ensino e aprendizagem. “É uma experiência
nova, nos meus 25 anos de Educação, nunca vi nada parecido.
Então, nós também estamos
aprendendo, juntos, com essa
nova forma de aula remota”.
A estudante Ana Luiza da
Costa Abreu, do 8° ano, da
mesma unidade de ensino,
comemorou o retorno das aulas
e falou dos desafios do novo
formato.

Márcio Rocha - DRT 1010/TO
Editor Geral

Carlesse e Onyx firmam
convênio para alimentos
SERÃO CONTEMPLADOS MAIS DE 4 MIL PRODUTORES FAMILIARES DE
112 MUNICÍPIOS DO TOCANTINS A PARTIR DESTE MÊS DE SETEMBRO.
O governador do Estado
do Tocantins, Mauro Carlesse,
recebeu na última semana no
Palácio Araguaia, o ministro da
Cidadania, Onyx Lorenzoni,
para a assinatura de um convênio destinado ao Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA)
de R$ 7,9 milhões. Os investimentos irão beneficiar quase 4
mil produtores familiares de 112
municípios do Tocantins.
Para o governador Mauro
Carlesse, essa parceria com o
governo federal é mais uma
ação de reconhecimento e valorização da agricultura familiar,
que é a base do agronegócio
tocantinense.
"Com muita satisfação, recebemos o ministro Onyx Lorenzoni em Palmas, representando
todo o apoio que o presidente
Jair Bolsonaro tem dado ao
Tocantins. Mais uma vez, estamos levando investimentos
volumosos para os pequenos
produtores e ampliando ainda
mais o alcance da agricultura
familiar, que é a base para
um agronegócio sustentável
e democrático. Essas pessoas
tiveram sua renda afetada pela
pandemia do novo Coronavírus, e por isso, que desde o início
do ano, promovemos políticas
específicas para esse grupo,
levando cestas básicas em todas
as regiões do Estado. Com a
parceria firmada hoje, mais de
440 mil tocantinenses de 112
municípios serão diretamente
beneficiadas. Tudo já começa
agora no mês de setembro”,
destacou o Governador.
O PAA é um programa que
faz parte do Sistema de Segu-
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Aldemar Ribeiro / Secom

Governador Mauro Carlesse e Ministro Onyx Lorenzoni assinaram o convênio

rança Alimentar e Nutricional
(Sisan), por meio da Secretaria
Nacional de Inclusão Social e
Produtiva Rural, órgão vinculado ao Ministério da Cidadania.
O ministro Onyx Lorenzoni
apresentou mais detalhes sobre o
convênio assinado nesta quarta.
"São duas modalidades, a
primeira através da Conab
[Companhia Nacional de Abastecimento], com a aquisição de
alimentos para beneficiar mais
de mil entidades aqui no Tocantins. A outra forma ocorre
através do Termo de Adesão,
na qual os recursos vão para os
agricultores cadastrados. Todos
esses alimentos serão doados
para famílias atendidas nos
serviços de assistência social ou
para instituições de acolhimento, como orfanatos e asilos. É um
programa muito abrangente,
que estimula o produtor e ainda faz essa ponte importante
para alimentar as famílias mais

Marcos Paulo - DRT 795/TO
Editor de Fotografia

Ademir dos Anjos- DRT 777/TO
Repórter Fotográfico

Endereço: Av. Teotônio Segurado, 401 Norte, Conj. 01, Lt. 03,
Plano Diretor Norte, Palmas - Tocantins - CEP.: 77.001-676

carentes”, explicou o ministro
Onyx Lorenzoni.
O vice-governador do Estado do Tocantins, Wanderlei
Barbosa, também esteve presente na assinatura do convênio, e destacou que o PAA é
um estímulo para a produção
familiar, viabilizando a venda
e a destinação dos alimentos
cultivados pelos agricultores.
“Queremos estimular principalmente os pequenos produtores,
por meio do Ruraltins [Instituto
de Desenvolvimento Rural do
Tocantins], que é o nosso órgão
responsável. Com esse convênio, iremos fazer o trabalho de
fomentar a produção, organizando a compra e a destinação
dos alimentos, que é uma ação
que os pequenos têm dificuldade de promover. Agradecemos
ao presidente Jair Bolsonaro e
a toda sua equipe pela atenção
especial que têm dado ao povo
tocantinense”, afirmou.

Clébio Galvão
Diagramação
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 006/2020

A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral da Arse 132 por meio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às
14h:30 min do dia 08 de outubro de 2020, na Sala dos Professores na
ETI da Arse 132, localizado no endereço 1.306 Sul, APM 37/38/39/40,
S/N, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º
006/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição
de gêneros alimentícios para a referida Unidade de Ensino, de interesse
da ETI da Arse 132, Processo n.º 2020029553. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior a data
da sessão de licitação na ETI da Arse 132, no endereço acima citado,
no horário de 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, em dias
úteis. Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou
pelo telefone (063) 98148-0027.
Palmas/TO, 18 de Setembro de 2020.
INÊS BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020

A ACCEI do CMEI Ana Luiza de Araújo Napunuceno por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público que fará realizar às 15
horas do dia 08 de outubro de 2020, na sala do Financeiro no CMEI
Ana Luiza de Araújo Napunuceno, localizada no endereço Rua 04 APM
07, Taquaruçu - Palmas/TO, a Licitação na Modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 002/2020, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios
para a referida Unidade de Ensino, de interesse do CMEI Ana Luiza
de Araújo Napunuceno, Processo nº 2020029086. O Edital poderá ser
examinado ou retirado pelos interessados no CMEI Ana Luiza de Araújo
Napunuceno, no endereço acima citado, no horário das 14h às 18h, em
dias úteis. Mais informações poderão ser obtidas na Unidade de Ensino
ou pelos telefones (63) 3554-1175.
Palmas/TO, 15 de setembro de 2020..
ILANDIA ALVES SOARES JORGE
Presidente da Comissão de Chamada Pública

1ª REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

ATA, BALANÇO E EDITAL É NA

FOLHA CAPITAL

LIGUE AGORA (63) 3225-3780 / 98456-6520

A ACCEI do Centro Municipal de Educação
Infantil Cantinho da Alegria por meio da
Comissão Permanente de Licitação, torna
público que fará realizar às 14H:30MIN do dia
07 de Outubro de 2020, na Sala do Financeiro no CMEI Cantinho da Alegria, localizado
no endereço Avenida Taquari Rua 07 APM
04 Setor Santa Bárbara, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO
005/2020, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a aquisição e Instalação
de Ar- condicionado para a referida Unidade
de Ensino, de interesse do CMEI Cantinho
da Alegria, Processo n° 2020035287. Edital
poderá ser examinado ou retirado pelos
interessados no CMEI Cantinho da Alegria,
a partir dessa publicação até o dia 07 de
Outubro de 2020, no endereço acima citado,
no horário das 07h00min às 11h00min e das
13h00min às 17h00min, em dias úteis. Mais
informações poderão ser obtidas na Unidade
de Ensino ou pelo telefone (063)3571-1276.
Palmas/TO, 16 de setembro de 2020.
CALINE DA SILVA MELO MOTA
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

A ACCEI do Centro de Educação Infantil Cantinho do Saber por meio
da Comissão Permanente de Licitação torna público que fará realizar
às 14h30min do dia 07 de outubro de 2020, na Sala dos Professores no
Centro de Educação Infantil Cantinho do Saber, localizado no endereço
612 Sul AV. NS 10 APM 01, Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM,
objetivando a aquisição e instalação de equipamentos de Ar Condicionado
para a referida Unidade de Ensino, de interesse do Centro de Educação
Infantil Cantinho do Saber, Processo n° 2020024732. O Edital poderá ser
examinado ou retirado pelos interessados no Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho do Saber, no endereço acima citado, no horário
de 8h às 11h e das 13h30min às 17h, em dias úteis. Mais informações
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelos telefones (63) 32146864 ou 3217-2864.
Palmas/TO, 14 de setembro de 2020.
JORGELIA PEREIRA LIMA ESPINDOLA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2020

A ACCEI do Centro Municipal de Educação Infantil Ciranda Cirandinha por
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às
14h30min do dia 09 de outubro de 2020, na Sala da Direção no CMEI Ciranda
Cirandinha, localizado no endereço Quadra 303 norte alameda 11 APM 07,
Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 002/2020, do
tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando a aquisição de computadores e
nobreaks para a referida Unidade de Ensino, de interesse do CMEI Ciranda Cirandinha, Processo n.º 2020020209. O Edital poderá ser examinado ou retirado
pelos interessados no CMEI Ciranda Cirandinha, a partir dessa publicação até
o dia 08 de outubro 2020, no endereço acima citado, no horário das 07h30minh
às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, em dias úteis. Mais informações
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino ou pelo telefone (063)3224-2626 e
pelo e-mail: cmeiciranda@hotmail.com.
Palmas/TO, 17 de setembro de 2020.
CELMA FERREIRA DE MORAES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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PÁGINA 06

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 272 - PALMAS-TO - 28/09 A 04 DE OUTUBRO DE 2020

EDITAL
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PÁGINA 07

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 272 - PALMAS-TO - 28/09 A 04 DE OUTUBRO DE 2020

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
A ACE da Escola Municipal Paulo Freire,
por meio da Comissão Permanente de
Licitação, torna público que fará realizar às
14h30min, do dia 16 de outubro de 2020, na
sala da direção da Escola Municipal Paulo
Freire, localizada no endereço Quadra
305 Norte, APM 11 Rua 38, Palmas/TO, a
Licitação na modalidade Tomada de Preço
nº 007/2020, do tipo MENOR PREÇO POR
ÍTEM, objetivando a instalação de caixa
d´água de 10.000 litros para a referida
unidade de ensino, de interesse da Escola
Municipal Paulo Freire. O Edital poderá ser
examinado ou retirado pelos interessados
a partir da publicação até o terceiro dia
anterior à sessão da licitação, no endereço
acima citado, no horário das 8h às 12h ou
das 14h às 18h em dias úteis ou por e-mail.
Mais informações poderão ser obtidas na
Unidade de Ensino ou pelo telefone: (063)
99281-0821 ou por E-mail: paulofreirepalmas@hotmail.com.
Palmas – TO, 22 de setembro de 2020.
NEUSA DE SOUZA MAGRI
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A diretoria colegiada, do Sindicato Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Estado do Tocantins
– SINTECT-TO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Entidade, convocam os trabalhadores e
trabalhadoras filiados da sua base territorial, para se reunirem em Assembleia Geral, esclarecendo que devido a calamidade pública da pandemia mundial da covid-19 ficou vedado a reunião de pessoas, nos termos do decreto legislativo nº
6 de 2020 do Congresso Nacional, do Decreto Estadual nº 6072 de 2020, impedindo assim que fosse feito a Assembleia
Geral de prestação de contas em momento anterior, a ser realizada nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2020 nos seguintes
locais e horários: dia 06 de outubro às 06h30 em primeira convocação, e às 07h00 em segunda convocação em frente
ao CDD–Gurupi, na Rua Ministro Alfredo Nasser, Nº 1090, Centro, Gurupi – TO; Às 11h30 em primeira convocação e às
12h00 em segunda convocação, em frente a AC–Porto Nacional, na Praça Centenário, Nº 1.944, Centro, Porto Nacional
– TO; às 17h00 em primeira convocação e às 17h30 em segunda convocação em frente a AC–Paraiso do Tocantins, Rua
Tapajós, Nº 573, Centro, Paraíso do Tocantins – TO: dia 07 de outubro às 06h30 em primeira convocação, e às 07h00 em
segunda convocação em frente ao CDD–Araguaína, na Rua Ademar Vicente Ferreira Nº1314, Centro, Araguaína–TO; Às
11h30 em primeira convocação e às 12h00 em segunda convocação em frente a AC–Colinas, na Praça 7 de Setembro, SN,
Centro, Colinas–TO; às 17h00 em primeira convocação e às 17h30 em segunda convocação em frente a AC–Guaraí, na
Av. Bernardo Sayão, 1854, Centro, Guaraí–TO: Dia 08 de outubro, às 17h30min em primeira convocação e as 18h00min
em segunda convocação, na SEDE do SINTECT-TO, situado à Quadra 404 Norte, Alameda 10, Nº 04, Plano Diretor Norte,
Palmas – TO. Sendo considerada a somatória dos votos de cada assembleia, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1) prestação de contas do SINTECT-TO ano de 2019. Palmas/TO, 28 de setembro de 2020. José Aparecido Rufino,
Secretário Geral, CPF: 624.323.231-53.

ATA,
BALANÇO E
EDITAL É NA

FOLHA
CAPITAL

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2020
Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Guaraí, licitação na modalidade de
Pregão Presencial visando a contratação de empresa para eventual aquisição
de materiais de construção em geral, para uso em reformas e manutenção
predial dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Educação, conforme
Termo de Referência. Demais especificações encontram-se no edital. Serão
observados os seguintes horários e datas: Início da Sessão para o credenciamento: às 08h00min, do dia 08/10/2020, na Sede Provisória da Prefeitura
Municipal de Guaraí/TO, situada à Av. Bernardo Sayão, s/n.º, Setor Aeroporto,
Guaraí/TO (antigo Fórum).
O Edital poderá ser retirado na Sala de Licitações, no portal eletrônico do município www.guarai.to.gov.br ou ser requisitado via e-mail: licitacao@guarai.to.gov.br
Guaraí/TO, 24 de setembro de 2020.
CLEUBE ROZA LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIANÓPOLIS-TO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Dianópolis.-TO, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público e comunica aos interessados que fará
realizar a seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020(REPUBLICAÇÃO)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA,
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VERTICAL E
HORIZONTAL, NO SETOR CAVALCANTE, SENDO: RUA PARANAIBA,
RUA RECIFE, RUA MARANHÃO E RUA PERNAMBUCO (OPERAÇÃO
Nº 1064668-95 – PROPOSTA SICONV Nº 002917/2019-MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), COM EMPREGO DE MÃO
DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETOS,
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.
Data e Horário: 16/10/2020 ás 7:30hs.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
(REPUBLICAÇÃO)

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA,
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
SUPERFICIAL, PAVIMENTAÇÃO TIPO TSD, CALÇADAS, SINALIZAÇÃO
VERTICAL E HORIZONTAL, NO SETOR SANTA LUZIA. (PROPOSTA
SICONV Nº 054124/2019-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS,
CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.
Data e Horário: 16/10/2020 ás 11:00hs.
Local de Realização: A Sessão será realizada na Sala de Licitações na
Prefeitura Municipal de Dianópolis, localizada na Rua Jaime Pontes nº
256,Centro Dianópolis-TO.
Informações Gerais: Fone: (63) 3692 2005 email: cpldno@hotmail.com
Dianópolis-TO, 23 de Setembro de 2020.
ZILDENY GONÇALVES NEPOMUCENO
Presidente da CPL/Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Porto Alegre do Tocantins – TO por intermédio da Comissão
Permanente de Licitações, conforme determina o Art. 21 da Lei 8.666/93,
comunica a quem interessar que fará realizar a seguinte licitação:

LIGUE AGORA
(63) 3225-3780 /
98456-6520

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia, para Execução da
Obra de Pavimentação Asfáltica em tsd, incluindo meio-fio, calçadas, sarjetas,
acessibilidade, a ser realizado na Rua 09, Rua 11, Rua 13 Rua Santa Luzia e Rua
São Miguel, com emprego de mão-obra, materiais e equipamentos:(Contrato
de Repasse OGU nº 895270/2019 - Operação 1068925-95 - Programa Planejamento Urbano), conforme especificações técnicas constantes no Memorial
Descritivo, Planilhas e Projetos da Obra. Data e horário de realização da
Licitação: 19/10/2020 ÀS 08:00HS. Valor Estimado da Obra: R$359.161,75
Informações Gerais: O edital e seus anexos encontram-se a disposição no portal
da transparência da Prefeitura Municipal, através do site:portoalegredotocantins.
to.gov.br e na Sala de Licitações, Praça Gabriel Cardoso, Centro, nº 421, Porto
Alegre do Tocantins, durante horário de expediente de 07h:00min as 13h:00min,
contato: (63) 3524-1044/1080, ou via e-mail: licitacao@portoalegre.to.gov.br
Porto Alegre do Tocantins. 24 de setembro de 2020.
HERBERT RUFO BARBOSA
Presidente da CPL
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SUBSTABELECIMENTO

Por este instrumento particular de substabelecimento de procuração, eu, Dr. Antônio Frange
Júnior, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/MT sob o n.º 6.218, com endereço
profissional à Av. Drº Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Ed. Helbor Dual Business Office &
Corporate, Alvorada – 78048-250, Cuiabá/MT, substabeleço com reservas, a Dr. CLARA
BERTO NEVES, OAB/MT n.º 26.565, os poderes a mim conferidos por FOCO
AGRONEGÓCIOS S/A e MARCIO FERREIRA TAKATSU – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, nos autos de nº 0002360-65.2020.8.27.2721, em trâmite na 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ – TO.

Cuiabá, 28 de agosto de 2020.

OAB/MT 6.218
São Paulo – SP: Av. Magalhães de Castro, 4.800, 14º andar, Ed.Park Tower, Cidade Jardim Corporate Center – 05502-001
Cuiabá – MT: Av. Drº Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, Alvorada – 78048-250
Telefone: (11) 3199-0234 / (65) 2136-3070/ (66) 3423-3543
atendimento@nsaadvocacia.com.br – www.nsaadvocacia.com.br
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Yelaila Araújo e Marcondes

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Tallita Carvalho de Miranda

_____________________________________________________________________________________________________

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

PROCESSO Nº 0002360-65.2020.8.27.2721
FOCO AGRONEGÓCIOS S.A e outros, todos “EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL”, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus
procuradores que a presente subscrevem, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência
apresentar o endereço dos credores, conforme determinação retro:
•

SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS, AV. DR. CARDOSO DE MELO, N°1.184,
09°ANDAR CJ. 91 VILA OLÍMPIA CEP:04.548-005 SÃO PAULO
– SP;

•

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
PREMIER CAPITAL, AV BRIGADEIRO FARIAS LIMA, N°1355
ANDAR 3 JARDIM PAULISTA, CEP:01.452-002 SÃO PAULO –
SP;

•

SABIA CREDIT NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS, PRAÇA SÃO PAULO DA CRUZ, 50 SALA 1804
EDIFÍCIO AR3000, BAIRRO: JUVEVÊ, CEP: 80030-480
CURITIBA – PR;

•

PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, AVENIDA
PAULISTA, N°1636, CONJUNTO 807 BELA VISTA, CEP:01.310200 SÃO PAULO – SP.

____________________________________________________________________
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

.

.

.
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____________________________________________________________________________

Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do
advogado ANTONIO FRANGE JUNIOR – OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade,
bem como seja juntado o devido substabelecimento anexo, para que se proceda as devidas
anotações.
Nestes termos, pede-se o deferimento.
Cuiabá – MT, 30 de setembro de 2020.

ROSANE SANTOS DA SILVA
OAB/MT 17.087

ANTONIO FRANGE JUNIOR
OAB/MT 6.218

______________________________________________________________________
_______
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

.

.

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

Ref.: Recuperação Judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A. (“Yara” ou “Embargante”),
já devidamente qualificada nos autos da demanda em epígrafe, vem, respeitosamente,
à presença de Vossa Excelência, em atenção à decisão de Evento nº 337, opor os
presentes EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO, com fundamento no artigo 1.022 e

seguintes, do Código de Processo Civil (“CPC”), conforme as razões a seguir
aduzidas.
I – DA TEMPESTIVIDADE
1.

A Yara foi intimada da r. decisão em 29 de setembro de 2020, conforme

certidão expedida em Evento nº 378.
2.

Considerando-se que o prazo estabelecido pelo artigo 1.023, do Código

de Processo Civil, para a oposição de embargos de declaração, é de 5 (cinco) dias úteis,
tem-se que o prazo em questão encerra-se em 06 de outubro de 2020, de modo que
a oposição dos presentes declaratórios nesta data é, portanto, absolutamente
tempestiva.
I – DA NECESSÁRIA OPOSIÇÃO DESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.

A oposição destes declaratórios se dá em face da decisão de Evento nº

337, a qual, deferiu o pleito dos Recuperandos, formulado em petição de Evento nº
331, pela prorrogação do stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias, sob o

Corporativo | Interno
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fundamento de que “a prática forense e os entraves burocráticos do próprio poder judiciário
demonstram que o prazo fixado pela Lei nº 11.101/2005 não tem se mostrado suficiente
para iniciar, aprovar e dar cumprimento ao plano de credores”.
2.

Assim, conforme se passa a demonstrar, a r. decisão conta, nos termos

do artigo 1.022, I1, CPC, cumulado com o artigo 489, § 1º2, IV, também do diploma
processual civil, com omissões que poderão, caso não sanadas, gerar graves prejuízos
aos credores, na medida em que (i) a prorrogação do stay period foi determinada sem
que fosse concedida a estes últimos a oportunidade de se manifestar a respeito do pleito
dos Recuperandos; e (ii) a decisão deixou de considerar o fato de que o pleito dos
Recuperandos baseia-se em argumentos absolutamente genéricos, sendo certo que
não foram apresentadas quaisquer provas de que fatores alheios à vontade dos
Recuperandos impediram o cumprimento das diligências relativas ao presente feito.
II – DAS RAZÕES DE ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
3.

Conforme exposto acima, a Embargante passa a expor em detalhes

cada uma das omissões mencionadas.

Da Primeira Omissão
4.

Inicialmente, deve-se destacar que a decisão que prorrogou o stay period

foi prolatada sem que anteriormente fosse dada aos credores a oportunidade de se
manifestar a respeito, restando configurada, portanto, hipótese de omissão.
5.

Tal decorre do fato de que o teor da decisão impacta diretamente os

credores, os quais, uma vez mais, se verão impedidos de perseguir seus direitos em

1

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
2

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
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face dos Recuperandos sem que tivessem qualquer oportunidade de confrontar a
argumentação trazida pelos ora Embargados.
6.

Neste ponto, necessário apontar que o Código de Processo Civil, com

vistas a garantir o efetivo exercício do direito ao contraditório, estabelece vedação
quanto à prolação de decisão sem que a parte por ela afetada seja previamente ouvida,
como ocorre no presente caso. A título de ilustração, confira-se a redação do artigo
9º do diploma processual:
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida.
7.

No caso em tela, o cenário aos credores afigura-se ainda mais oneroso,

uma vez que a prorrogação do stay period se deu pelo prazo máximo (180 dias), o que
aumenta de forma excessiva a insegurança jurídica dos credores no exercício de suas
pretensões relativas à satisfação de seus créditos.
8.

Ou seja, os credores, dentre os quais se inclui a Embargante, não

tiveram oportunidade de participar da formação do convencimento deste MM. Juízo
quanto ao pleito formulado pelos Recuperandos, seja no tocante à própria
prorrogação do stay period, seja no que se refere ao número de dias que durará o novo
período de blindagem, tendo sido absolutamente surpreendidos com o conteúdo da
decisão embargada.
9.

Diante disso, considerando o grave impacto que o mérito da r. decisão

embargada traz aos credores, reputa-se imprescindível que, antes de manifestar seu
entendimento, este MM. Juízo intimasse os credores a se manifestarem a respeito do
pleito veiculado pelos Recuperandos, sob pena de violar gravemente o direito ao
contraditório detido pelas partes de demanda judicial, de modo que inexiste
alternativa ao Poder Judiciário, portanto, senão suprir a omissão em questão,
oportunizando-se às partes afetadas que se manifestem acerca da conveniência quanto
à extensão do stay period no presente caso.
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Da Segunda Omissão
10.

A segunda omissão da r. decisão, por sua vez, se verifica na medida em

que este MM. Juízo deixou de considerar que a petição de Evento nº 331, no âmbito
da qual os Embargados requereram a prorrogação do stay period, contém alegações
absolutamente genéricas, desacompanhadas de qualquer prova apta a demonstrar de
que o regular prosseguimento do feito foi prejudicado por fatos alheios à sua vontade.
11.

De plano, Excelência, afirma a Embargante que não desconhece a

existência de entendimento jurisprudencial que autoriza a prorrogação do stay period
em casos nos quais o devedor em recuperação judicial não houver dado causa ao atraso
na realização da assembleia geral de credores.
12.

Ocorre, contudo, que não é esta a hipótese do caso em tela, no qual os

Embargados têm adotado conduta voltada justamente a impedir a tramitação do
presente feito com a celeridade necessária.
13.

Exemplo disso é o fato de que os Recuperandos apresentaram Plano de

Recuperação Judicial em 05 de junho de 2020, ou seja, há mais de 04 (quatro) meses,
sem, contudo, terem sequer diligenciado para o devido agendamento de assembleia
geral de credores até o presente momento, tampouco procurado os credores para
iniciar negociações sobre as propostas ali apresentadas.
14.

Não bastasse isso, aponta-se ainda que o presente feito encontra-se em

tramitação desde fevereiro de 2020, ou seja, há 8 (oito) meses.
15.

Ou seja, os Embargados já usufruíram de tempo mais do que suficiente

para a condução das negociações, junto a seus credores, das condições de pagamento
estabelecidas em Plano de Recuperação judicial apresentado nestes autos.
16.

Ainda, nota-se que os Embargados já teriam, caso não estivessem

ocupados com a elaboração de teses mirabolantes com vistas à imposição de prejuízos
aos credores, totais condições de proceder à convocação de assembleia geral de
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credores em formato virtual, prática esta que tem sido amplamente adotada durante a
pandemia do COVID-19, como bem demonstram os processos de recuperação
judicial do Grupo Odebrecht3 e do Grupo Santa Terezinha4. A título de ilustração,
confira-se o artigo 2º, parágrafo único, da Recomendação nº 63:
Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de
Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para
o início dos necessários pagamentos aos credores, recomenda-se aos Juízos que
autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos
administradores judiciais providenciarem a sua realização, se possível.
17.

Obviamente, a negociação com os credores e a deliberação acerca do

Plano de Recuperação Judicial não estão entre as prioridades dos Recuperandos no
momento, os quais, conforme mencionado acima, têm se ocupado mais com a
utilização de estratégias que visam a postergar cada vez mais o pagamento de seus
credores, sem nem sequer apresentarem motivos concretos para a prorrogação do stay
period.
18.

O que se verifica, dessa forma, nada mais é do que a tentativa dos

Embargados de, mediante alegações de cunho genérico, retardarem ainda mais o
deslinde da presente demanda, impondo a seus credores um tempo elevadíssimo de
espera no tocante à satisfação dos valores que lhes são de direito, prática esta que,
certamente, deve ser coibida pelo Poder Judiciário no presente caso, com a
determinação, inclusive, de designação de data para a realização de assembleia geral
de credores em formato virtual.

3

Processo de recuperação judicial nº 1057756-77.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 1ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo-SP.
4
Processo de recuperação judicial nº 0006422-55.2019.8.16.0017, em trâmite perante a 4 Vara Cível
da Comarca de Maringá-PR.
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III – CONCLUSÃO E PEDIDOS
19.

Ante o acima exposto, portanto, requer-se sejam conhecidos e

providos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que
sejam eliminadas as omissões ora apontadas, nos moldes previstos no artigo 1.022 e
seguintes, a fim de que se determine:
(i)

A intimação dos credores e demais partes interessadas para que

se manifestem sobre o pleito dos Recuperandos pela prorrogação do
stay period, de modo a se cumprir a necessária observância ao princípio
do contraditório e ao artigo 9º do Código de Processo Civil;
(ii)

A revogação da prorrogação do stay period pelo prazo de 180

(cento e oitenta) dias, uma vez que inexistente qualquer comprovação
de que fatores alheios à vontade dos Recuperandos impediram o
normal prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, que seja fixado
período não superior a 30 (trinta) dias de prorrogação; e
(iii)

A indicação, pelos Recuperandos, de datas para a realização de

Assembleia Geral de Credores em formato virtual, nos termos da
Recomendação nº 63 do Conselho Nacional de Justiça.
Nesses termos,
Pede deferimento
São Paulo, 05 de outubro de 2020.
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Renato Buranello

José Afonso Leirião Filho

OAB/SP n° 125.301

OAB/SP n° 330.002

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
MANIFESTAÇÃO
Evento:
PROTOCOLIZADA PETIÇÃO - MANIFESTACAO - REFER. AOS EVENTOS: 376, 398, 422 E 447
Data:
06/10/2020 15:38:16
Usuário:
GO028944 - DOBSON VICENTINI LEMES
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
513

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 513, MANIFESTACAO1, Página 1

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

Autos nº 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR
jurídica

ADMINISTRAÇÃO
especializada

JUDICIAL
em

–

processos

BRASIL,
de

pessoa

Falência

e

Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, em atenção à intimação expedida
no evento 376, manifestar-se nos termos que se seguem.

No evento 337 este Juízo determinou a intimação
desta Administração Judicial para se manifestar acerca
dos eventos 257, 313 e 329.

I.

DO

OFÍCIO

ENCAMINHADO

PELA

JUNTA

COMERCIAL

DO

ESTADO DE TOCANTINS (evento 257)

No evento 257 fora juntado aos autos a resposta
ao Ofício expedido para a Junta Comercial do Estado de
Tocantins,

que

tinha

por

finalidade

a

inclusão

do

termo “em Recuperação Judicial” ao nome empresarial da
empresa Foco Agronegócios S/A.
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Desta feita, frente aos documentos apresentados,
verifica-se que restou atendido a determinação legal
estampada no art. 69 da Lei de Regência.

Transcreve-se:

Art. 69. Em todos os atos, contratos e
documentos

firmados

pelo

devedor

sujeito ao procedimento de recuperação
judicial deverá ser acrescida, após o
nome

empresarial,

a

expressão

"em

Recuperação Judicial".

Parágrafo único. O juiz determinará ao
Registro Público de Empresas a anotação
da

recuperação

judicial

no

registro

manifesta

ciência

correspondente.

Assim,

esta

Especializada

acerca da anotação realizada.

II.

DOS

REQUERIMENTOS

DO

ESTADO

DE

TOCANTINS

(evento 313)

O

Estado

do

Tocantins

pugnou

pela

(i)

apresentação nos autos da Certidão Negativa de Débitos
estadual, protestando pelo indeferimento do pedido de
recuperação judicial sem referida prova (art. 57 da
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Lei nº 11.101/2005 e art. 191-A do CTN); (ii) pelo
indeferimento

de

qualquer

pedido

de

autorização

judicial para a alienação de bens da sociedade autora
sem

a

prova

de

quitação

da

dívida

ativa

ou

a

concordância da fazenda pública (art. 31 da Lei nº
6.830/1980); (iii) pela reserva de eventuais valores
apurados

pelo

estaduais;

juízo

(iv)

para

pela

o

pagamento

intimação

do

dos

créditos

administrador

judicial para que tome ciência de que a ausência de
pagamento dos créditos estaduais poderá implicar em
sua

responsabilidade

solidária

pelo

seu

pagamento

(art. 4º, § 1º da Lei nº 6.830/1980 e art. 4º, § 2º da
Lei nº 6.830/1980 c/c art. 134, V do CTN).

II.

I.

DA

IMPOSSIBILIDADE

DE

DEFERIMENTO

DA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DA CND

A Fazenda Estadual pugnou apresentação nos autos
da Certidão Negativa de Débitos estadual, protestando
pelo indeferimento do pedido de recuperação judicial
sem referida prova.

Pois, bem.

No

que

certidões

tange

à

negativa,

dispensa
este

da

douto

apresentação
Juízo,

agiu

de
em

observância à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça

e

apenas

aplicou

disposição

legal

expressa

contida no artigo 52, inciso II da Lei de Regência,
senão vejamos:
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(...) Nos termos do art. 52, II, da Lei
11.101/2005,

determino

apresentação
para

que

de

os

a

“dispensa

certidões

devedores

da

negativas

exerçam

suas

atividades, exceto para contratação com
o Poder Público ou para recebimento de
benefícios

ou

incentivos

creditícios”,

no

observando-se

o

seja,

que

seguido

da

Judicial”,
juntas

o

caso,
art.

nome

expressão

a

69

da

“em

ou

devedora,
LRF,

empresarial

oficiando-se,

comerciais

fiscais

ou

seja

Recuperação

inclusive,

competentes

para

às
as

devidas anotações (...).

Outrossim,

em

que

pese

a

possibilidade

da

relativização da aplicação do disposto no artigo 57 da
LFRE já ter se assentado na jurisprudência do STJ,
convém ressaltar que, s. m. j., nesta fase processual
tais certidões não são, sequer, exigíveis,

porquanto

a obrigação de que trata aquele artigo de Lei se torna
exigível apenas “Após a juntada aos autos do plano
aprovado

pela

assembléia-geral

de

credores

ou

decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem
objeção de credores...”
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Isto se deve ao fato de que a ausência momentânea
de certidões negativas não devem obstar o direito do
devedor

de

buscar

no

processo

de

soerguimento

a

superação da crise econômico-financeira que o acomete.

Dessa
neste

forma,

momento,

esta

especializada

desnecessária

a

entende

ser,

apresentação

das

referidas certidões, notadamente em razão de ter sido
deferido

tão

somente

o

processamento

do

pedido

de

recuperação judicial.

II. II. DA IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DE BENS
DA RECUPERANDA SEM A PROVA DE QUITAÇÃO NA DIVIDA ATIVA
E CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

O

Estado

qualquer

requer

pedido

de

desde

já

o

autorização

indeferimento
judicial

para

de
a

alienação de bens da sociedade autora sem a prova de
quitação da dívida ativa ou a concordância da fazenda
pública (art. 31 da Lei nº 6.830/1980).

Pois, bem.

Inicialmente,

insta

salientar

que

inexiste

nos

autos pedido de alienação de bens da recuperanda, no
entanto, a insurgência da Fazenda Pública Estadual tem
por

intuito

autorização

o

indeferimento

judicial

presente demanda.

para

de

qualquer

alienação

no

pedido

de

decorrer

da
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É sabido que no âmbito recuperacional a alienação
de

ativos

previstas

deve
no

ser

art.

realizada
142

da

em

LRF,

uma
ou

das

seja,

formas
leilão,

propostas fechadas ou pregão.

As

referidas

modalidades

públicas e devem obediência ao

de

alienação

são

rito especifico, em

caso de autorização judicial para tanto, necessária se
faz, ainda, a convocação dos interessados por meio de
edital visando à liberalidade por parte dos credores e
eventuais interessados.

Desta feita, esta especializada entende que, em
sendo

o

caso,

alienação

de

e

bens

exclusivamente,
obedecendo,

toda
sob

qualquer

da
a

portanto,

medida

recuperanda
regência
ao

rito

da

deve
Lei

e

que

vise
se

à

dar,

11.101/2005,

hipóteses

ali

previstos.

II. III. DA RESERVA DE VALORES PARA O PAGAMENTO
DOS CRÉDITOS ESTADUAIS

O Estado pugna pela reserva de eventuais valores
apurados

pelo

estaduais.

Pois bem.

juízo

para

o

pagamento

dos

créditos
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O artigo 187 do Código Tributário Nacional dispõe
que a cobrança do crédito tributário não é sujeita a
habilitação em recuperação judicial.

Confira-se:

Art.

187.

crédito

A

cobrança

tributário

judicial

não

é

do

sujeita

a

concurso de credores ou habilitação em
falência,

recuperação

judicial,

concordata, inventário ou arrolamento.

Outrossim, a alienação de bens não é o objetivo
do feito recuperacional, vindo a ocorrer somente em
raras

hipóteses.

Todavia,

ainda

assim,

há

que

se

considerar que os créditos da Fazenda Pública não se
submetem
eventual

aos

efeitos

pedido

fundamentado

em

da

de

recuperação

reserva,

situação

concreta,

se

Judicial

e

devidamente

demandaria

uma

análise casuística que se torna impossível diante do
pedido que possui caráter genérico.

Por

essa

razão,

esta

Administração

Judicial

entende que, s.m.j., deve ser indeferida a pretensão
do Estado.
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II. IV. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA

A fazenda pública estadual pugnou pela intimação
desta especializada para ciência de que a ausência de
pagamento
poderá

dos

créditos

implicar

Administrador

em

estaduais

pela

responsabilidade

Judicial

(art.

4º,

§

recuperanda

solidária
1º

da

do

Lei

nº

6.830/1980 e art. 4º, § 2º da Lei nº 6.830/1980 c/c
art. 134, V do CTN).

Pois, bem.

Inciialmente, ressalte-se que não se pode jamais
confundir

ou

equiparar

o

administrador

da

empresa

mencionado no artigo 134, V do CTN com a figura do
Administrador Judicial criado pela Lei nº 11.101/2005.

Tratam-se

de

figuras

totalmente

distintas,

não

havendo nenhum critério que permita a sua comparação
ou

equiparação,

porquanto

o

Administrador

Judicial

nomeado pelo Juízo em Pedido de Recuperação Judicial é
um auxiliar do Juízo que não detém nenhum poder de
gestão sobre a empresa ou neles interfere, ou seja, o
Administrador Judicial não age em nome da empresa ou
em seu benefício.

Pelo

contrário,

o

Administrador

Judicial

é

o

longa manus do Juízo recuperacional e suas ações e
responsabilidades

estão

contidas

dentro

do

rol
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previsto

no

artigo

22,

incisos

I

e

II

da

Lei

nº

11.101/2005 que também prevê a cominações específicas
para o caso de eventual descumprimento, não havendo,
portanto, previsão legal que ampare a interpretação
conferida pela Fazenda Pública ao artigo 134, V do CTN
nesta hipótese.

Urge

destacar

representa

em

que

juízo,

o

Administrador

ativa

ou

Judicial

não

passivamente,

as

empresas em Recuperação Judicial, uma vez que conforme
redação

do

procedimento
seus

art.
de

64

da

Lei

recuperação

administradores

serão

11.101/05, “durante

judicial,
mantidos

o

na

o

devedor

ou

condução

da

atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se
houver, e do administrador judicial”.

Dito

isto,

no

que

tange

a

alegada

responsabilidade tributaria solidária, com fundamento
nos art. 4º, § 1º da Lei nº 6.830/1980 e art. 4º, § 2º
da Lei nº 6.830/1980 c/c art. 134, V do CTN, consignase

sua

aplicação

depende

do

preenchimento

dos

requisitos de prática de ato de gestão com excesso de
poderes

ou

infração

de

lei,

contrato

social

ou

estatuto de que resultem obrigações tributárias, nos
termos do art. 135, III, do CTN, cuja prática não pode
ser imputada ao Administrador Judicial que não tem
nenhuma ingerência sobre a recuperanda.
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Todavia, a intimação requerida pelo ente público
deve

ser

feita

e

direcionada

aos

sócios

e/ou

administradores do Grupo em recuperação.

III. DA REITERAÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ENDOSSOS
(Evento nº 329)

No

evento

pedidos

dos

329

eventos

os

recuperandos

nº

113,

141

e

reiteraram
211,

que

os

dizem

respeito ao requerimento de suspensão dos endossos,
bem como informou a existência de ações de consignação
em pagamento movida pelos clientes dos recuperandos.

O que desde já se observa é que as ações em que
foram consignadas judicialmente as quantias vindicadas
pelos recuperandos tratam-se de ações de conhecimento
em que, em termos gerais, são discutidos a existência
e/ou valor correto das obrigações, bem como de quem
seria

a

titularidade

dos

referidos

créditos,

haja

vista as dúvidas razoáveis levantadas com relação a
quem seriam os respectivos credores.

Tais

ações

estão

ainda

em

fase

de

cognição

sumária e eventuais pedidos de levantamento deveriam
ser formulados diretamente aos Juízos que as presidem,
porquanto,

s.

m.

j.,

por

ora,

são

quem

detém

competência jurisdicional para decidir sobre pedidos
de levantamentos daquelas quantias.
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Ademais, dados as interesses conflitantes entre a
empresa recuperanda e as demais empresas que compõem o
polo

passivo

temerário,

das

ainda,

ações

não

consignatórias,

oportunizar

a

todas

seria
elas

se

manifestarem sobre os pedidos contidos neste feito.

Neste pormenor, vale dizer que este Juízo, por
meio da decisão de evento nº 176 e 337, determinou a
intimação das empresas credoras para que apresentassem
manifestação.

Observa-se dos autos que nos eventos 450 a 461
foram

expedidas

cartas

de

intimação

a

algumas

das

instituições credoras.

Ato contínuo, fora lavrada certidão informando a
ausência de endereço dos credores Sigma Credit Fundo
de

Investimento

em

Direitos

Creditórios,

Paulista

Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multissetorial, Sabia Credit Np Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios e Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Premier Capital (evento nº 466).

Desta feita, considerando as cartas já expedidas,
bem como a intimação realizada aos recuperandos acerca
da

ausência

de

endereço

de

algumas

das

empresas

credoras, torna-se necessário aguardar a devolução de
tais

comunicações,

recuperandos

para

bem
que

como
informem

a
o

intimação

dos

endereço

das
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instituições indicadas na certidão de evento nº 466
para os fins de mister.

Neste termos espera deferimento.

Anápolis, 01 de outubro de 2020.
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MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO

Ficha:

Crj.00196/20

Processo:

0002360-65.2020.8.27.2721

RECUPERANDA:

MARCIO FERREIRA TAKATSUe outros.

CREDOR:

ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, já qualificada nos autos da Recuperação
Judicial proposta por MARCIO FERREIRA TAKATSU e outros (também qualificados), vem,
respeitosamente, perante a Vossa Excelência, para manifestar nos termos da intimação nº 338:

A Credora ABC INCO não foi relacionada nas petições de nº 113 e 141, objeto do
pedido de suspensão dos endossos. Contudo, devidamente acertada a decisão proferida acerca do pedido
de tutela antecipada:
“Prosseguindo, em relação a suspensão dos endossos para que tenham condições de
gerar fluxo de caixa, conforme já mencionado na decisão inicial proferida no evento
06, o referido requerimento somente será devidamente analisado ou deferido mediante
requerimento e exposição de motivos individualizados e correlacionados a cada
endosso específico, sob pena de causar eventuais prejuízos a terceiros interessados e
até caracterizar o abuso das benesses do Instituto da Recuperação Judicial em afronta
direta à teoria da divisão equilibrada de ônus que é plenamente aplicável ao caso.
Entretanto, embora tenham os recuperandos reiterado o requerimento no evento 113,
estes não trouxeram qualquer fundamento diferente do já exposto anteriormente,
como também não apresentou qualquer documento hábil para corroborar com seu
requerimento.”

Em que pese a juntada de documentação complementar, o pedido não merece
prosperar. Conforme amplamente exarado por outros credores nestes autos, razão não compete à
recuperanda, posto que não comprovou de forma individualizada acerca da especificidade do endosso,
a justificar o pleito de petições retro.
CSC - Centro de Soluções Corporativas Av. Maria Silva Garcia, nº 385, 1º andar, Granja Marileusa, Uberlândia/MG, CEP: 38.406-634.
juridico@cscalgar.com.br
Página 1 de 2
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Com relação ao crédito da peticionante, constou em 1ª relação de credores (crédito
quirografário de R$ 262.570,00), e de forma imotivada, sem qualquer fundamentação, não constou da
2ª relação de credores que foi recentemente publicada. Ocorre que já foi distribuído o incidente de
impugnação do crédito indicado, por dependência, adotando numeração 0003986-22.2020.8.27.2721.
Nesse sentido, aguarda o julgamento da impugnação.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Uberlândia/MG, 6 de outubro de 2020.

WILLIAM NUNES OLIVEIRA
Analista Jurídico

CSC - Centro de Soluções Corporativas Av. Maria Silva Garcia, nº 385, 1º andar, Granja Marileusa, Uberlândia/MG, CEP: 38.406-634.
juridico@cscalgar.com.br
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Processo n. 0002360-65.2020.827.2721

MM Juiz
Município de Guaraí, já qualiﬁcado nos autos, através de seus advogados, vem, a presença de Vossa
Excelência, manifestar ciência do despacho de evento 337 e reitera a manifestação no evento 328.
Pede Deferimento.
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatollin
Clara Berto Neves
Eri Borges Regitano

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
TarcísioCardoso Tonhá Filho
Rosane Santos da Silva

Tallita Carvalho de Miranda
Tricia Thommen Maciel
Viviane Martins Frange
Yelaila Araújo e Marcondes

EXCELENTISSÍMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 1º VARA CÍVEL DA COMARCA DE
GUARAÍ - TO

Processo n° 0002360-65.2020.8.27.2721

FOCO AGRONEGÓCIOS S/A e OUTROS – Em Recuperação Judicial, já
qualificados na presente ação, por intermédio de seus Advogados que a esta subscreve, em
atendimento ao despacho retro exarado, vêm perante Vossa Excelência, expor e requerer o que
segue.
Conforme se verifica do documento anexo, as recuperandas, em atendimento ao
despacho retro exarado, item “f”, encaminhou, aos cuidados do administrador judicial, os
documentos solicitados nos eventos 333, 335 e 336, dos autos do processo recuperacional.
Desta feita, foram esclarecidas as divergências apresentadas pelo administrador
judicial, conforme determinado, pugnando as recuperandas, sejam intimadas novamente, para
prestar eventuais esclarecimentos caso o administrador judicial entender necessários.

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

T (65) 2136 3070

.

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

.
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatollin
Clara Berto Neves
Eri Borges Regitano

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
TarcísioCardoso Tonhá Filho
Rosane Santos da Silva

Tallita Carvalho de Miranda
Tricia Thommen Maciel
Viviane Martins Frange
Yelaila Araújo e Marcondes

Por fim, requer que toda e qualquer intimação seja em nome do advogado
ANTONIO FRANGE JUNIOR, OAB/MT 6218, com endereço profissional na Av. Dr. Hélio
Ribeiro, 525, 8º andar, Ed Helbor Dual Business Office & Corporate Alvorada, Cuiabá-MT, sob
pena de nulidade.
Termos em que, pede deferimento.
Cuiabá - MT, 07 de outubro de 2020.

Antônio Frange Junior
OAB/MT 6.218

Rosane Santos Da Silva
OAB/MT 17.087

Joicylene Rufina Silva
OAB/MT 15.873-B

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

T (65) 2136 3070

.

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

.
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FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
Informações

Documentos anexados

Adicionar documento

Documentos Anexados
resultados por página
Pesquisar


Documento



Data



Finalidade



Competência 

Mensagem 

Status 


(1)

BP 07/2020 - FOCOAGR

20/08/2020
ás 18:14

Contábil
Balancete de
Verificação

Julho/2020

Aceito


(1)

BALANCETE 07/2020 FOCOAGRO

20/08/2020
ás 18:14

Contábil
Balancete de
Verificação

Julho/2020

Aceito


(1)

DRE 07/2020 FOCOAGRO

20/08/2020
ás 18:15

Contábil
DRE Demonstração do
Resultado do
Exercício

Julho/2020

Aceito


(2)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 3

06/10/2020
ás 19:12

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(7)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 2

06/10/2020
ás 19:12

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 5

06/10/2020
ás 19:13

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 4

06/10/2020
ás 19:13

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(3)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 7

06/10/2020
ás 19:14

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 6

06/10/2020
ás 19:14

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(4)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 8 CONTRATO 1

06/10/2020
ás 19:16

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 9

06/10/2020
ás 19:17

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(16)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 12

06/10/2020
ás 19:18

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente

Motivo 

Ação
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Documento



Data



Finalidade



Competência 

Mensagem 

Status 


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 10

06/10/2020
ás 19:18

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 05/2020 ITEM 01 E 11

06/10/2020
ás 19:19

Solicitação do
administrador

Maio/2020

Pendente


(7)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 06/2020 ITEM 02

06/10/2020
ás 19:20

Solicitação do
administrador

Junho/2020

Pendente


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 06/2020 ITEM 04

06/10/2020
ás 19:21

Solicitação do
administrador

Junho/2020

Pendente


(2)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 06/2020 ITEM 03

06/10/2020
ás 19:21

Solicitação do
administrador

Junho/2020

Pendente


(3)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 06/2020 ITEM 06

06/10/2020
ás 19:22

Solicitação do
administrador

Junho/2020

Pendente


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 06/2020 ITEM 05

06/10/2020
ás 19:22

Solicitação do
administrador

Junho/2020

Pendente


(1)

DEMONSTRATIVOS
SOLICITADOS 06/2020 ITEM 08

06/10/2020
ás 19:23

Solicitação do
administrador

Junho/2020

Pendente

Motivo 

Ação

Mostrando de 21 até 40 de 67 registros
Anterior
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911. 34011

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
ao despacho de ev. 337 e da 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.

Contudo, com a devida vênia, razão não assiste

211 juntando documentos.

aos Recuperandos, devendo ser indeferido, desde logo, o pedido de suspensão
dos endossos, sob pena violação ao quanto disposto nos art. 113, 308, 422 e 884
do Código Civil, no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 e, ainda, de contrariedade à
jurisprudência do C. STJ.

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@luchesiad v.com.br – www.luchesiadv.com.br
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05.

Primeiramente, a Credora Octante esclarece que,

em decorrência de operação de securitização denominada “Certificado de Recebível
do Agronegócio - CRA”, prevista na Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004,
recebeu o crédito consubstanciado no “CDCA” nº 8/2019 emitido pela Recuperanda
Foco Agronegócios S.A..

06.

Como garantia a dívida do CDCA nº 8/2019, a

FOCO, por meio da celebração de um instrumento de contrato de cessão
fiduciária, cedeu a totalidade dos créditos decorrentes das Duplicatas Mercantis
à Octante que lastreiam o CDCA.

07.

Quanto a tal aspecto, permite-se abrir um

parêntese para ressaltar a jurisprudência do C. STJ sedimentada no sentido de se
excluir da recuperação judicial créditos como os de titularidade da Octante que
foram objeto de cessão fiduciária:
“De

início,

pondera-se

que,

a

despeito

de

se

encontrar

absolutamente sedimentada no âmbito da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação
fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por
possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se
sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º
do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigura-se cada vez mais comum a
suscitação de teses, por parte das empresas em recuperação
judicial, destinadas a infirmar a constituição do negócio fiduciário,
com o declarado propósito de submeter o aludido crédito ao
concurso recuparacional de credores.” (RECURSO ESPECIAL Nº
1.797.196 – SP, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
09/04/2019)

08.

Destaca-se que a emissão dos certificados de

recebíveis do agronegócio (CRA) realizada pela Credora Octante, têm lastro em
títulos de crédito como o CDCA emitido pela FOCO e garantido pelas duplicatas
que foram cedidas. Assim, por meio desse instrumento, são obtidos recursos para
financiar toda a operação em questão no mercado de capitais.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 518, PET1, Página 3
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09.

O CRA é um importante instrumento de fomento

ao agronegócio e foi utilizado pelos Recuperandos para financiarem suas
atividades. A cessão das duplicatas mercantis em garantia ao CDCA ocorreu porque
os Recuperandos obtiveram o financiamento pretendido. Ou seja, a pretensão
dos Recuperandos de que sejam suspensos os endossos e cessões das
duplicatas mercantis emitidas representa um golpe contra os Credores e é ilegal.

10.

Com efeito, os Recuperandos pretendem receber

duas vezes, ou seja, eles receberam o crédito decorrente do CRA para financiarem
suas atividades e agora pretendem também receber dos emitentes das duplicatas o
valor devido que foi cedido justamente para garantir a operação de financiamento.

11.

Como cediço, a cessão fiduciária dos direitos

relativos às duplicatas mercantis foi realizada pela FOCO em favor da credora Octante
como forma de obter a antecipação dos recebíveis, transferindo-se a titularidade dos
créditos decorrentes de tais títulos. Sobre isso, confira-se no site da B31:
“Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são títulos de renda fixa
lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, ou
suas cooperativas, e terceiros, abrangendo financiamentos ou empréstimos
relacionados à produção, à comercialização, ao beneficiamento ou à
industrialização

de

produtos,

insumos

agropecuários

ou

máquinas

e

implementos utilizados na produção agropecuária.

Nessas operações, as empresas cedem seus recebíveis para uma
securitizadora, que emitirá os CRAs e os disponibilizará para negociação
no mercado de capitais, geralmente com o auxílio de uma instituição
financeira. Por fim, essa securitizadora irá pagar a empresa pelos
recebíveis cedidos. Desse modo, a empresa conseguirá antecipar o
recebimento de seus recebíveis.”

1

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-fixa/certificado-derecebiveis-do-agronegocio.htm
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12.

Ora Exa., tal pretensão não pode – e não deve –

ser acolhida, pois, caso seja, haverá enriquecimento ilícito dos Recuperandos que se
beneficiarão do recebimento de créditos que são devidos aos seus credores,
afrontando o quanto disposto nos artigos 308 e 884 do Código Civil.

13.

A

propósito,

a

conduta

pretendia

pelos

Recuperandos implicará em prejuízos não apenas para a credora Octante, mas
também para os investidores que adquiriram quotas do CRA quando o título foi
lançado no mercado de capitais.

14.

Ademais, como assegurado nos artigos 113 e 422

do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser pautados pelos princípios da
probidade e da boa-fé, que serão violados caso esse E. Juízo defira o pedido
formulado pelos Recuperandos.

15.

Outrossim, além da evidente ilegalidade do pedido

dos Recuperandos à luz do quanto disposto Código Civil, também há a nítida violação
aos princípios da autonomia do título de crédito, da abstração e da circulação.

16.

A duplicatas mercantis foram cedidas pela FOCO

à Octante, não sendo mais os Recuperandos titulares do crédito e, portanto, não
podem exigir o recebimento do crédito decorrente das duplicatas, até porque não têm
legitimidade para tanto.

17.

Com efeito, ao contrário do quanto sustentam, não

há se falar em essencialidade dos créditos para soerguimento da empresa, porque os
créditos representados pelas duplicatas mercantis não são devidos aos
Recuperandos.

18.

Por todo o exposto, a Credora Octante reitera

integralmente os termos da sua petição acostada aos autos no ev. 190 e requerse 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.
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19.

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, 08 de outubro 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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911. 34011

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
ao despacho de ev. 337 e da 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.

Contudo, com a devida vênia, razão não assiste

211 juntando documentos.

aos Recuperandos, devendo ser indeferido, desde logo, o pedido de suspensão
dos endossos, sob pena violação ao quanto disposto nos art. 113, 308, 422 e 884
do Código Civil, no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 e, ainda, de contrariedade à
jurisprudência do C. STJ.

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@luchesiad v.com.br – www.luchesiadv.com.br
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05.

Primeiramente, a Credora Octante esclarece que,

em decorrência de operação de securitização denominada “Certificado de Recebível
do Agronegócio - CRA”, prevista na Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004,
recebeu o crédito consubstanciado no “CDCA” nº 8/2019 emitido pela Recuperanda
Foco Agronegócios S.A..

06.

Como garantia a dívida do CDCA nº 8/2019, a

FOCO, por meio da celebração de um instrumento de contrato de cessão
fiduciária, cedeu a totalidade dos créditos decorrentes das Duplicatas Mercantis
à Octante que lastreiam o CDCA.

07.

Quanto a tal aspecto, permite-se abrir um

parêntese para ressaltar a jurisprudência do C. STJ sedimentada no sentido de se
excluir da recuperação judicial créditos como os de titularidade da Octante que
foram objeto de cessão fiduciária:
“De

início,

pondera-se

que,

a

despeito

de

se

encontrar

absolutamente sedimentada no âmbito da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação
fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por
possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se
sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º
do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, afigura-se cada vez mais comum a
suscitação de teses, por parte das empresas em recuperação
judicial, destinadas a infirmar a constituição do negócio fiduciário,
com o declarado propósito de submeter o aludido crédito ao
concurso recuparacional de credores.” (RECURSO ESPECIAL Nº
1.797.196 – SP, MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
09/04/2019)

08.

Destaca-se que a emissão dos certificados de

recebíveis do agronegócio (CRA) realizada pela Credora Octante, têm lastro em
títulos de crédito como o CDCA emitido pela FOCO e garantido pelas duplicatas
que foram cedidas. Assim, por meio desse instrumento, são obtidos recursos para
financiar toda a operação em questão no mercado de capitais.
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09.

O CRA é um importante instrumento de fomento

ao agronegócio e foi utilizado pelos Recuperandos para financiarem suas
atividades. A cessão das duplicatas mercantis em garantia ao CDCA ocorreu porque
os Recuperandos obtiveram o financiamento pretendido. Ou seja, a pretensão
dos Recuperandos de que sejam suspensos os endossos e cessões das
duplicatas mercantis emitidas representa um golpe contra os Credores e é ilegal.

10.

Com efeito, os Recuperandos pretendem receber

duas vezes, ou seja, eles receberam o crédito decorrente do CRA para financiarem
suas atividades e agora pretendem também receber dos emitentes das duplicatas o
valor devido que foi cedido justamente para garantir a operação de financiamento.

11.

Como cediço, a cessão fiduciária dos direitos

relativos às duplicatas mercantis foi realizada pela FOCO em favor da credora Octante
como forma de obter a antecipação dos recebíveis, transferindo-se a titularidade dos
créditos decorrentes de tais títulos. Sobre isso, confira-se no site da B31:
“Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são títulos de renda fixa
lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, ou
suas cooperativas, e terceiros, abrangendo financiamentos ou empréstimos
relacionados à produção, à comercialização, ao beneficiamento ou à
industrialização

de

produtos,

insumos

agropecuários

ou

máquinas

e

implementos utilizados na produção agropecuária.

Nessas operações, as empresas cedem seus recebíveis para uma
securitizadora, que emitirá os CRAs e os disponibilizará para negociação
no mercado de capitais, geralmente com o auxílio de uma instituição
financeira. Por fim, essa securitizadora irá pagar a empresa pelos
recebíveis cedidos. Desse modo, a empresa conseguirá antecipar o
recebimento de seus recebíveis.”

1

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-fixa/certificado-derecebiveis-do-agronegocio.htm
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12.

Ora Exa., tal pretensão não pode – e não deve –

ser acolhida, pois, caso seja, haverá enriquecimento ilícito dos Recuperandos que se
beneficiarão do recebimento de créditos que são devidos aos seus credores,
afrontando o quanto disposto nos artigos 308 e 884 do Código Civil.

13.

A

propósito,

a

conduta

pretendia

pelos

Recuperandos implicará em prejuízos não apenas para a credora Octante, mas
também para os investidores que adquiriram quotas do CRA quando o título foi
lançado no mercado de capitais.

14.

Ademais, como assegurado nos artigos 113 e 422

do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser pautados pelos princípios da
probidade e da boa-fé, que serão violados caso esse E. Juízo defira o pedido
formulado pelos Recuperandos.

15.

Outrossim, além da evidente ilegalidade do pedido

dos Recuperandos à luz do quanto disposto Código Civil, também há a nítida violação
aos princípios da autonomia do título de crédito, da abstração e da circulação.

16.

A duplicatas mercantis foram cedidas pela FOCO

à Octante, não sendo mais os Recuperandos titulares do crédito e, portanto, não
podem exigir o recebimento do crédito decorrente das duplicatas, até porque não têm
legitimidade para tanto.

17.

Com efeito, ao contrário do quanto sustentam, não

há se falar em essencialidade dos créditos para soerguimento da empresa, porque os
créditos representados pelas duplicatas mercantis não são devidos aos
Recuperandos.

18.

Por todo o exposto, a Credora Octante reitera

integralmente os termos da sua petição acostada aos autos no ev. 190 e requerse 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.
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19.

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, 08 de outubro de 2020

Celso Umberto Luchesi

Antonio Carlos de Oliveira Freitas

OAB/SP nº 76.458

OAB/SP nº 166.496
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARAI – ESTADO DO TOCANTINS.

Autos nº 0002360-65.2020.8.27.2721

EDENILSO ROSSI ARNALDI, por sua advogada que esta
subscreve nos autos de Recuperação Judicial em epígrafe, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, requerer a juntada da procuração em anexo, bem como a
habilitação nos autos e que todas as intimações sejam feitas em nome de Jaqueline do
Espírito Santo Patruni (OAB/PR 44.180), sob pena de nulidade.
Termos em que,
Pede deferimento.

Curitiba, 08 de outubro de 2020.

Jaqueline do Espírito Santo Patruni
OAB/PR nº 44.180
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PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:

EDENILSO ROSSI ARNALDI, brasileiro, agricultor, casado,
portador do RG n° 3.034.129-5, CPF/MF n° 414.310.069-04,
residente em Curitiba/PR, na Av. Visconde de Guarapuava,
5015, Ap. 1001, Batel, CEP 80240-010.

OUTORGADAS: FABIOLA NEGREIROS GUIMARÃES ARNALDI, brasileira,
casada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Seção
Paraná, sob o n° 41.099 e JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO
PATRUNI, brasileira, inscrita na Ordem dos Advogados do
Brasil Seção Paraná, sob o n° 44.180, ambas com endereço
profissional na Rua Coronel Dulcidio, n° 2280, Água Verde,
Curitiba/Paraná..
PODERES:

Para o foro em geral, consoante disposições contidas no § 2°,
do artigo 5°, da Lei 8.906/94 e no artigo 105 do CPC, podendo
os referidos procuradores atuarem, em conjunto ou
separadamente, com poderes especiais para transigir, receber,
dar quitação, propor, variar e desistir de ações, firmar acordos e
compromissos, enfim, praticar todos os atos necessários à
defesa dos interesses do OUTORGANTE, na ação judicial
abaixo identificada.

Autos n°:
Ação:
Vara:
Autores:
Adm. Judicial:

0002360-65.2020.8.27.2721
Recuperação Judicial
la Vara Chiei de Guaraí — TO
Foco Agronegócios S/A
Marcio Ferreira Takatsu
Valor Administração Judicial Brasil

Curitiba, 2 de s

ro de 2020.

SSI ARNALDI
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PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

OUTORGADOS:

REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
67.915.785/0001-01, com sede na Avenida Cidade Jardim nº 400, 14º andar, Jardim
Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01454-901, por seu representante legal.
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito nos quadros da
OAB/SP sob o nº 107.950; FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA, brasileira, casada,
advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 132.649; MARCELO AUGUSTO DE BARROS,
brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 198.248; ORLANDO
QUINTINO MARTINS NETO, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o
nº 227.702; MOHAMAD FAHAD HASSAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da
OAB/SP sob o nº 228.151; VINICIUS DE BARROS, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos
quadros da OAB/SP sob o nº 236.237; PATRICIA COSTA AGI COUTO, brasileira, casada,
advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP nº 130.673; THAIS DE SOUZA FRANÇA, brasileira,
solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 311.978; EDUARDO GALVÃO
ROSADO, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 244.127;
ROSANA DA SILVA ANTUNES IGNACIO, brasileira, casada, advogada, inscrita nos quadros da
OAB/SP sob o nº 331.963; DENIS ANDREETA MESQUITA, brasileiro, casado, advogado, inscrito
nos quadros da OAB/SP sob o nº 254.879; THIAGO ALBERTIN GUTIERRE, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 368.026; MARIA CLAUDIA RIBEIRO
XAVIER, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 344.808;
MAYARA MENDES DE CARVALHO, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da
OAB/SP sob o nº 391.705; GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, advogada,
inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 407.940; ROMARIO ALMEIDA ANDRADE, brasileiro,
solteiro, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 408.129; MARSELLA MEDEIROS
ARAUJO BERNARDES, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o n°
415.658-A; ANTONIO CARLOS MAGRO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos
quadros da OAB/SP sob o nº 189.471; LARA GRAMA SOARES, brasileira, solteira, advogada,
inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 370.395; ROBERTO CALDEIRA BRANT TOMAZ,
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 430.877; DÉBORAH JOIA,
brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 435.702; FERNANDA
ALLAN SALGADO, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº
435.734; BIANCA CORRÊA DE LIMA, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da
OAB/SP sob o nº 393.167; VICTOR GIMENES TANCHELLA GODOY, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o nº 413.334; VIVIANE RAMOS NOGUEIRA,
brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 446.458, ALICE MENDES
DE CARVALHO, brasileira, solteira, advogada, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 448.468,
JOAO JORGE VIEIRA DEMETRIO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito nos quadros da OAB/SP
sob o nº 444.063; todos integrantes da sociedade de advogados TEIXEIRA FORTES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita nos quadros da OAB/SP sob o nº 2.991, e no CNPJ/ME sob
o nº 00.869.226/0001-23, com sede na Avenida Indianópolis nº 867, Moema, CEP: 04063-001, São
Paulo-SP, e endereço eletrônico prazos@fortes.adv.br.

Pelo presente instrumento particular de mandato, a OUTORGANTE nomeia e constitui os
OUTORGADOS seus bastantes procuradores, com o fim específico de promoverem a defesa
de seus interesses na Recuperação Judicial de Foco Agronegócios S.A. e Outros, autuada sob o n. 000236065.2020.8.27.2721, perante a 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guaraí/TO. Confere-lhes, para tanto, os poderes
para o foro em geral, da cláusula “ad juditia et extra”, e mais os de comparecer em Assembleia Geral de Credores,
assinar lista de presença, deliberar e votar pelo plano de recuperação judicial e sobre a realização do ativo em processo
falimentar, bem como o de transigir em audiência e substabelecer com reservas de poderes, exclusivamente. Ficam,
todavia, restritos aos advogados Cylmar Pitelli Teixeira Fortes, Fernanda Elissa de Carvalho Awada e Marcelo Augusto
de Barros os poderes especiais para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir fora de audiência,
desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber e dar quitação, substabelecer sem reservas, e firmar
termos e compromissos, podendo, estes últimos, exercê-los isoladamente.
São Paulo, 08 de outubro de 2020.
Assinado de forma digital
por RICARDO LOPES
FERREIRA:11639817883
Dados: 2020.10.08
15:18:02 -03'00'

Redfactor Factoring e Fomento Comercial S.A.
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CONVOCAc;Ao: Feita com a dispensa da publicacao de editais, contorme
facullav artigo 124, paragrafo 4° da Lei n. 0 6.404/76.
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da Companhia ("Debentures"), aprovada

i.

publica de debentures
pelos
acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinaria ("AGE") realizada
inalteradas: (A) exclusa:>
em 04.09.2003, mantendo as demais ｣ｯｮ､ｩｾ･ｳ＠
da possibilidade de utilizacao de crectitos para subscrever as debentures
emitidas conforme aprovado na reterida AGE; (B) aprovacao do
procedimento a ser adotado na distribuicao publica das debentures; e (C)
aprovacao de agio minima na subscricao das debentures. II) Deliberar
sabre a fixacao da ｲ｣ｮｵ･｡ｾｯ＠
dos administradores da Companhia. Ill)
Deliberar sobre a alteracao do paragrato 2° do artigo 28 do Estatuto
Social da Companhia, a tim de adequar sua redacao ao disposto no artigo
287, inciso II, alinea "a" da Lei no 6.404/76. IV) Ajustar a numeracao dos
artigos 19 e seguintes e aprovar a consolidacao do Estaluto Sncial da
Companhia.
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. ＺＧｾﾷＮ＠

DELIBERA<;OES:

ﾷ ｯｾﾷ＠

ＺｐＴｬｱｮｩｾｴ＼ｳＢ､＠

: .••• ］ｾﾷ＠

porunanimidade: · · : ·

ｩｯｾｰ｡ｮｨ＠

·.·
ｾ＠

deliberam

e aprovaram,
' '

I) Alterar as seguintes condit;:oes da emissao publica de debentures da
Companhia aprovada na ａｇｾ＠
da ｃｯｭｰｾｮｨｩ｡＠
real izada em 04.09.2003:

.....

.•- ,.· .
.. ;

. .,

1. ( A) excluir a pvssibilidade de ｵｴｩｬｺ｡ｾｯ＠
de creditos para subscrever as
debentures de emissao da Companhia, conforme havia sido aprovado na
AGE realizada em 04.09.2003, devendo as Debentures ser integralizadas
a vista. em moeda corrente naciunal, no ato da subscric;ao. pPin valor
nominal unitckio aprovado na AG E d e 04.09.2003, acrescido de premia
por Debenture no va!or a ser calculado em processo de bookbuilding,
. conduzido a partir de um referencia l de mercado delinido pela
Companhia e pela institui<;:ao di stribuidora, Santos Corretora de Cambia e
Valores S.A. (o "Coordenador").

ｾ ＭﾷｾＺ

. . . : . . · ·•·
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ﾷ ﾷ ｾ＠
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<I
Ｍｾ＠

•

,,·

•'

. ·j

..

., ···
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f.

quinhentos reais) por Debtln lure emilida, valor esle que lai obtido
cansiderando-se que: (i) conlorme resultado preliminar de ｡ｶｬ
ｩ ｡ｾｯ＠
do
mercado realizad a pelo Coordenador. foi veri licado um volume nao ·
･ｾｰｲｳｩｶｯ＠
de manifesta<;:oes de compra por pCit l" de patcnciais
investidores das Debentures; e (ii) a Caordenador realizou uma ｰｲｯｪ･ｾ｡＠
do Iuera ｲｮｾ､ｩｯ＠
mi nima mensa! da Companhia ate a data de vencimento
das Debentures, aplicando o metoda de " Iueras futuros descontados",
praje<;:ao essa que resu ltou no montante de R$ 480.000,00 (qua trocentos
e oitenta mil reais) por mes, lucro esse a ser distribuido aos
debenturislas por conta de sua par ticipa<;:iia nos Iueras da C.ompanhia, e
por essa razao. os acionistas definiram o agio minima para a subscdt;:iio

r

'··

;,

1. (C) por unanimidade e sem restri<;:oes, fixar como valor minima para o
agio na subscrit;:iio das Debentures a montante de R$ 1.500,00 (um m il e

" ·)

.

...

1. ( B) delinir que as Debentur es serao colocadas junto ao publico por
meio de procedimento d ifere nci ado de distribui<;:ao publica referido no
artigo 33 da lnstru<;:ao CVM n<> 13/80, nao sendo utilizada a sistematica
de reservas antecipadas, nem a fixa<;:ao de l otes minimos ou maximos,
sendo atendidos, ｰｲ･ｬ
ｲ ･ｮ｣ｩ｡ｬｭｴｾ
Ｎ＠ os cl i en tes da institui<;:ao
Ｍｾ｣ｯｲ､･ｮ｡
ｲ ｡＠ da ｣ｭｩｳｾＵ
ｯ＠ quQ ｭ｡ｮ ｩ ｬ･ｾｴｍｈｭ＠
interesse em efetuar
mcntOS-.:1as_D,eb_entur es.

Ｍｾ

.
ｾﾷ＠

, , ., , I' •

•.·

1
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(
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··.:

..

··.:·
das Debentures no montante .de R$ 1. 500,00 '(um m i I c quinhentos 'rea is)
por Debenture emiti.:.ti.: .: : ｾ＠ : .: : : · · .
. ·
··
··

-:.·.

· II) Fixar a remuner ac;ao anual global dos administ radores da Companhia

no montante de R$ 18.000,00 (dezoi to mil reais), ficando o Conselho de
Administrac;ao encarregado de deliberar sobre a distribuic;ao dessa
r emunerac;ao aos seus membros e aos membros da Diretoria cia
Companhia.

j·

'

.;.J .,:_ ··· :.•• .. . ..•• ,. .. .

..

ｾ＠ :...

!

Ｍ ｾ ﾷ＠Ｍ ...ＺＮ ｾ Ｎ Ｚｾ Ｎ＠

l ......
Ill) Alterar a redac;ao do paragrafo 2" do art igo 28 do Estatutci Social da
Companhia, a fim de adequar sua redas;ao ao dispos to no artigo 287,
inciso II , alinea "a" da Lei n• 6.404/76, passando o mesmo a ter a
seguinte nova redac;ao:
·

.. :.

ｾ Ｎ＠

. "Artigo 28- ( ... ) Paragrafo 2• :- Os dividendos nao reclamados no pr azo
de 03 (tre s) anos contarios il pMtir ria data em qu e tcnham sido postos a
disposic;ao do acionista, prescr everao a favor da Companhia" .
.

l ··

IV) Os acionistas aprovarcmo. :!inda, o ajuste na numer ac;ao dos artigos 19

e seguintes do relerido Estatuto e, a fim de refleti r as delibcrac;oes ora
tomadas, os acionistas aprovaram a r eforma e consolidac;ao do Estatuto
Social da Companhia, o qual passa a vigorar, na integra, com a seguinte
red<Jc;ao:
"R£DFII GTOR-FA CTORING £. FOMF.N.TO.COM£RCIALSLA.,...- - - - . __ _ _
£STATUTOS SOCIAlS
CAPITULO 1- OA ｏﾣｎｍｉａｾ
Ｌ＠ S£0£, FORO, PRAZO D£ ｄｕｒａｾｏ＠
£
OBJ£TIVO- Art/go 1°:-Sob a denominac;ao de R£DFACTOR FACTORING £ .
FOM£NTO COM£RCIAL S/A fica constituida uma sociedade par ac;oes, de.
conformidade com a Lei n• 6.404 de 15.12.76, que se regera pelo presente
estatuto e pelas disposic;oes legais que /he forem aplicaveis. Artigo 2 ": -A

I

t·

i .. .

-!

· i ',

.,;,·.

:
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..·.·,.·.

.

:

ｾ＠

-."'li
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t '. ·
Companhia tem sede Av. Cidade.Jardim, 400, 14• andar, nesta Cc-pital do
Estado de Sao Pau/q, ｾ＠ c;1qe :wj;)b,Cm: ｬｩｾｯ＠
.. situado !;eu foro. Art/go Ｓ ｾ Ｎ ﾷ＠ A
filicis, sucursais, escrit6rios, agencias ou
Companhia podera ab1ir ｯｵＺ･ｸｴｩｲｧｾ＠
represont:Jc;oes, quando e onde the convier, no pais ou fora dele. Artig o Ｔ ｾＭ 0
prazo de durac;ao da Companhia indeterminado. Artigo Ｕｾﾷ＠
0 objetivo do
Companhia
a aquistc;ao de dlfettos de Pessoas Julidicas, resultantes de
vendas de seus ativos ou de presta;;ao de servi.;os, pcdar.do, pata lanlu,
efetuar contratos com a clausula "Del Credere'' e/ou operac;oes dcnominadas
"Factoring" ou de "Fomentc Cormm.:ial", inclusive nos ncg6cio:; intcrnacionais
de importac;ao e exportac;ao, podendo tambem, ceder referidos direitn$ a
terceiros, bem comn prestar servic;o:; de acompanhamentn comercial e de
contas a receber, levantar situac;oc:; credtticias, cfetui'lf cobranc;as de titulos,
.,
prestar assessoria administrativa e financeira, e bem assim, exercer qualquer
;
outra atividade corre/ata ligada as prtncipais, exceto aquelas que dependam
'!
.;
de autorizac;oes previsliJS pelo Banco Central do Brasil. Paragrafo tJnico: A
ｳｯｾＮ［ｩｴＺ､ｊ･＠
Companhia podera participar como quotista ou acionista de ｯｵｩｲｬＮｾ＠
hem como, associar.se ou consorciar-se com terceiros, para execw;ao de
..Iｾ Ｎ＠
qualquer dos seus objetivos societarios, no todo ou em p3rte. CAPiTULO II. ";;';
DO CAPITAL - Artigo 6 ":· 0 capttal da Companhia de R$ 14.000.000,00 .
.:: . ·:· ... 1.; . ·..
; -.
(Quatorze mil hoes de reais), totalmente integralizado, dividido em
14.000.000 (quatorze mithOes) de aqoes ordinarias. nominativas, no valor
)· ·
';.;· ,: . ·
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma. Paragrafo
A Companhia podera
i.
· {{ ·
emitir tftulos multiplos de ac;oes e provisoriamente cautelas que as
, ..·
·• ·
reprcsentem, observado o disposto nos Arttgos 24 e 25 da Lei n• 6.404176.
( ·
..· ..;
Art/go Ｗｾ Ｍ A:; .<c;oos, os titulos m1lltiplos ou as cautelas que os representem
:.
. ..
serao assinados por 02 (dois) diretores. Artigo 8": · Cada ac;ao ordinaria
.i;.
nominativa da direito a um voto nas de/iberac;oes das AssembJeias Gerais.
CAPiTULO III - CONS£LHO D£ ａｏｍｉｎｓｔｒｾ
Ｍ Artigo 9 " -.0 Conselho
＿ｾ＠
de Administrac;ao sera composto por 03 (Ires) membros, eleitos pela
· ;::
..,
Assembleia Geral e por eta destituiveis a qualquer tempo. sendo que um dos
eleitos sera, pela mesma Assembleia Geral, designado Presidente do Conselho
· ·,,,
de Administraqao. Par;igrafo Unico: 0 mandata dos membros do Conselho de
i
:: .
_ __
Administrac;ao sera de 03 (tres) anos, permitida a reeleic;ao. Artigo 10 i . ·
. ;:,. ' .
:.
· ｾＭ
..- -..- - - -competira· -cw - Presidente ·do Conselho- de ﾷ ａ､ｭｩｮｳ
ｴ ｲ｡｣［ｯＮ
ｾ ＨｩＩ Ｍ ｲ･ｰｳｮｴ｡
Ｍﾷ Ｐ Ｍ ..- - ....:.-.- :- -·- .- - - ;.; ｾＭ
.
:
.
Conse/ho de Administrac;ao perante terceiros; (ii) convocar as Assemblcia!J
·!
..
·
Gerais, ressa!vadas iguais atribuir;oes ao Diretor Presidente; (iii) usar do voto
de qualidade no caso de empate nas deliberac;oes do Conselho de
Administrac;ao; e (iv) designar o seu subs titulo, nos casos de impedimentos ou
＿ ﾷ ｾﾷＮ＠
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•"'"dO do """"'
10do> o> """'"'" do
do Admioi>l"'''· p.,;g,.to Unio< A>
''"""'"''do
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Administrar;ao;(ii) apreseQtar clO Conse/llo .de 1\dminislfilCiiO C .:i lls:;c:miJI6ict
Gera/ Ordinaria o ｂ｡ｬｾｲＮＧ［ｱ
Ｎ＠ ｾ･ｲ｡ｬｪ＠
Co1)t,? ifr;: Lueras Perc/as e o Reli116rio c/o
cada exercicio, acompanhados" rt(\ Pcrece:: do Conse/fw Fiscal, qu11ndo
instalado;(iii) adquirir, alienar, onerar ou grawH bens sociais imoveis,
mediante previ<J autorizar;ao do Conselho de Administrar;ao; e (iv) observar e
fazer cumprir este Estat,Jto. as deliberar;oes das Assembleias Gerais c do
Conselho de Administrar;.t10. Artig o 16 . Compete ao Diretor Presictentu a
Superintendente o gerenciamento
supervisao gera/ da Companhia, ao ｄｩｲｾｬｯｴ＠
total da Companhia para que est,, possa atmgir seus objetivos, e aos Diretores
sem designar;ao, o desenvo/vimerJto das ativirfadct; administrativas, tecnicas e
oporacionais, conforme definir a Reuniao de Dire/ores. Artigo .17 . A
·· :·.4
Companhia se obrigara ,oerante terceiros e tambem sera representada com a
assinatura individuai do Diretor Presidente ou do Diretor Superintendente; do
Diretor sem designa1;ao especifir.a P.m conjunto com o Di rctor Presiciente ou
como Diretor Superintendente; de qualquer dos Diretorcs e um procurador, de
dois procuradores em conjunto ov de um procurador especialmente desigtJado
com poderes individuais. Artig o 1B: . Serao nulos e sem qualqucr valor
comercial ou juridico as fiam;as, avais, endossos, ･ｭｩｾＵｯ＠
de titulos, cheques,
,.
ou qualquer outro documento de valor ern nome da Colllpanhia em negocios
que /he sejam a/lleius. Par<Jgrafo iJnlco - 0 ｣ｬｩｾｰｵｳｴ＠
no prAsP.ntP. artigo n5o ｾ･＠
aplica quando as garantias de fianr;as, a1•ais, cndossos. emissao de tftulos,
cheques, duplicatas. garantia real, ou qualquer outro documento de valor em
nome da Companhia forem prestadas em favor das empresas coligadas,
controladora. controladas ou interligadas a Companhia. Artigo 19. A dire toria
reunir-se-a tantas vezes quantas forem necessarias ou convenientes, por
,.
convocat;ao do Dire tor Presidente ou do Dire tor Superintendcnte. Par<J" 'qll'e·.. - -- - - .. - ·
possa se instalar e· valtdamenfe dP./ihP.rar, li nP.cessaria a presenc;a de no
minima 02 (dois) Diretores. Parilgrafo .1':· A convocar;ao far·se·a mediante
aviso escrito com antecedencia de 05 (cinco) dias, dispensando·se esse prazo
quando a Diretoria se reunir com a presenc;a da tntalidade de :;cus membros.
Par;Jgrafo 2 ":· As dclibercu:;oes da Diretoria serao tomadas pe/a maioria de
votos dos presentes e serao registradas em ata no livro proprio. Par<igrafo 3•As reunioes da Diretoria serao presididas pelo Diretor Presidente e
secretariadas pe/o Dire/or Superintendente. Artig o 20 · A Direloria. pelo
Diretor Presidente ou Diretor Superintendente, podera nomear procurador da
Companhia para represent/i./a, aliva e passivamente, com mandato de
durar;§o de/erminado, com excet;ao daquelas para fins judiciais, que poderao
ter prazo indeterminado. CAPiTULO V - DO CONSELHO FISCAL - Artigo 2.1
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• 0 conselho fiscal da
efetivos e outros
permanente e sera
m embros do con£dlho
instalado, receberao

Comp.a nhia sera composto de 03 (tres) membros
iuple:'ltcs: _.,cioni s:as, ou nao, de tuncionamento nao
.'Jo.<
em lei. Artigo 22 · Os
fiscal no exsrcicro de suas fum;oes legais, quando
os nonorarios estipulados na Assembleia Geral.
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Documento 5
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
09/10/2020 18:18:43
Usuário:
SP132649 - FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
522
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Cylmar Pitelli Teixeira Fortes
Marcelo Augusto de Barros
Orlando Quintino Martins Neto
Patricia Costa Agi Couto
Eduardo Galvão Rosado
Denis Andreeta Mesquita
Maria Claudia Ribeiro Xavier
Mayara Mendes de Carvalho
Marsella Medeiros Araujo Bernardes
João Jorge Vieira Demetrio
Roberto Caldeira Brant Tomaz
Déborah Joia
Victor Gimenes Tanchella Godoy
Viviane Ramos Nogueira

Fernanda Elissa de Carvalho Awada
Vinicius de Barros
Mohamad Fahad Hassan
Thaís de Souza França
Rosana da Silva Antunes Ignacio
Thiago Albertin Gutierre
Gabriela Rodrigues Ferreira
Romário Almeida Andrade
Antonio Carlos Magro Junior
Lara Grama Soares
Fernanda Allan Salgado
Bianca Corrêa de Lima
Alice Mendes de Carvalho

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

Autos nº 0002360-65.2020.8.27.2721
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 67.915.785/0001-01, com sede na Avenida Cidade
Jardim nº 400, 14º andar, São Paulo/SP, CEP: 01448-090, por suas
advogadas signatárias, nos autos do processo de RECUPERAÇÃO
JUDICIAL de FOCO AGRONEGÓCIOS S.A., vem, perante V. Exa.,
requerer a juntada da inclusa procuração, e respectiva documentação
de representação processual, bem como o cadastramento em nome da
advogada Fernanda Elissa de Carvalho Awada, inscrita na
OAB/SP sob o nº 132.649, e-mail prazos@fortes.adv.br, a fim de
recebimento exclusivo das publicações e intimações dos atos judiciais,
para evitar-se a ocorrência de nulidade processual.

P. deferimento.
São Paulo, 09 de outubro de 2020.

Fernanda Elissa de Carvalho Awada
OAB/SP 132.649

Thaís de Souza França
OAB/SP 311.978

Avenida Indianópolis, 867 | Moema | 04063-001 | São Paulo – SP | Tel.: (11) 3147-1800 – (11) 3149-2000
contato@fortes.adv.br | www.fortes.adv.br
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Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
14/10/2020 11:25:24
Usuário:
TO05630A - CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
525
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ - TO

Processo n. 0002360-65.2020.8.27.2721

BANCO BRADESCO S.A, já qualificado nos autos do processo
de recuperação judicial em epigrafe, proposta pela empresa FOCO AGRONEGÓCIOS
S/A E OUTRO, vem à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art.
1.018 do CPC, informar que interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão de
deferimento da prorrogação do período de blindagem.

Ademais, em cumprimento a determinação do artigo 1.018 do CPC,
informa que em anexo seguem cópias da peça de agravo de instrumento, bem como, do
comprovante de sua interposição.

Por fim, informa que deixou de juntar as peças obrigatórias por se
tratar de processo eletrônico, conforme autoriza o §5º do art. 1.017 do CPC.

Outrossim, requer que todas as publicações e intimações sejam
realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA
SILVA - OAB/TO 4.867-A e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB/TO 5.630-A, sob pena de nulidade.
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Nesses termos, pede deferimento.
Palmas, TO, 14 de outubro de 2020.
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Documento 2
Tipo documento:
AGRAVO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
14/10/2020 11:25:24
Usuário:
TO05630A - CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
525
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14/10/2020

:: eproc - - Justiça Estadual ::

Justiça Estadual



Processo Eletrônico
Número do Processo: 0013311-84.2020.8.27.2700
Processo Originário: 0002360-65.2020.8.27.2721
Chave para consulta: 883429481920
Nome: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
OAB/Sigla: TO05630A
Data Envio: 14/10/2020
Hora de Envio: 11:21:30
Evento: Distribuído por prevenção
Nome da(s) Parte(s):
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. - AGRAVANTE
BRADESCO SAÚDE S/A - AGRAVANTE
X
FLAVIO FERREIRA TAKATSU - AGRAVADO
FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA - AGRAVADO
FOCO AGRONEGOCIOS LTDA - AGRAVADO
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - AGRAVADO
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - AGRAVADO
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - AGRAVADO
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 02 - AGRAVADO
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 03 - AGRAVADO
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 04 - AGRAVADO
FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 05 - AGRAVADO
MARCIO FERREIRA TAKATSU - AGRAVADO
Orgão Julgador: GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER
Magistrado: EURÍPEDES LAMOUNIER
Assinatura Digital:
* Os dados informados são de responsabilidade do remetente. Se necessário poderá ser feita à conferência com o documento enviado.
Data de Impressão: 14/10/2020 11:21:45

https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/controlador.php?acao=processo_extrato_distribuicao&hash=47c13ef15e21f2500a58e1db4d510275
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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

RELATOR

DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS.

BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 60.746.948/0001-12, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, na cidade de
Osasco/SP, CEP 06029-900, por seus procuradores infra-assinados, conforme instrumento de
mandato incluso, com escritório constante no rodapé desta, nos termos do arts. 1.015, inciso
XIII, do CPC/2015, e 189 da Lei. 11.101/2005, interpor recurso de AGRAVO DE
INSTRUMENTO em face da decisão nos autos da recuperação judicial, autuada sob o número
0002360-65.2020.8.27.2721, em trâmite perante a 01ª Vara Cível da Comarca de GUARAÍ - TO,
em desfavor de MARCIO FERREIRA TAKATSU, brasileiro, casado pelo regime de comunhão
parcial de bens, produtor rural, inscrito no CPF sob o n.º 056.751.926-03, RG n.º 11606742
SSP/MG, JUCETINS 17100822431 e CNPJ n.º 36.203.824/0001-06, residente e domiciliado na
Avenida Castelo, n.º 1.872, Bairro Centro, Guaraí/TO, CEP 77.770-000; FOCO
AGRONEGÓCIOS S/A, sociedade empresarial anônima, inscrita no CNPJ sob nº
17.166.865/0001-25, com sede na Rua Pará, nº 1.544, Centro, Guaraí/TO, CEP 77.700-000; com
filial em Pedro Afonso/TO, com CNPJ n.º 17.166.865.0004/78, situada na ROD TO-010, zona
rural, CEP 77.710-000; com filial em Guaraí/TO, com CNPJ n.º 17.166.865/0003-97, situada na
Av. B-13, n.º 1489, Bairro Setor Aeroporto, CEP 77.700-000; com filial em Colinas do
Tocantins/TO, com CNPJ n.º 17.166.865.0005/59, situada na Av. Ayrton Sena, n.º 2252B,
Centro, CEP 77.760-000; com filial em Palmas/TO, com CNPJ n.º 17.166.865/0006-30, situada
à Quadra 112 Sul, Rua SR 9, n.º 51, Bairro Plano Diretor Sul, CEP 77.020-178; com filial em
Guaraí/TO, com CNPJ n.º 17.166.865/0007-10, situada à CH Chácara Campinas, KM 43, zona
rural, CEP 77.700-000; com filial em Gurupi/TO, com CNPJ n.º 17.166.865/0008-00, situada à
Rodovia BR 153 KM 675, s/n, Bairro Jardim Eldorado, CEP 77.403-218; com filial em
Imperatriz/MA, com CNPJ n.º 17.166.865/0009-82, situada à Rodovia BR 010, nº 200, bairro
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Alto da Boa Vista, CEP 65.900-001; com filial em Balsas/MA, com CNPJ n.º 17.166.865/001016, situada à Av. Governador Luiz Rocha, s/n, Quadra 116, Bairro São Felix, CEP 65.800-000,
pelas razões a seguir expostas.
O agravante deixa de juntar as peças obrigatórias por se tratar de
processo eletrônico, conforme autoriza o §5º do art. 1.017 do CPC.
Outrossim, em cumprimento ao disposto no art. 1.016, IV do CPC,
informam os nomes e os endereços dos respectivos patronos do agravante para intimação, sob
pena de nulidade:
– Pelo agravante: Cristiana Vasconcelos Borges Martins, brasileira,
advogada, inscrita na OAB/TO sob o nº 5.630-A, com endereço profissional sito à Rua Rio
Grande do Sul, nº 326, Jardim dos Estados, CEP 79020-010, Campo Grande/MS.
– Pelo agravado: Dr. Antônio Frange Junior, advogado, inscrito na
OAB/MT sob o nº 6.218, Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Ed Helbor Dual Business Office
& Corporate Alvorada, 78048-250, Cuiabá – MT.
O agravante acostou ao presente recurso o respectivo comprovante de
recolhimento das custas relativas ao preparo recursal.
Requer seja o presente Agravo regularmente recebido, em ambos os
efeitos e conhecido por este Egrégio Tribunal, para que ao final lhe seja dado integral
provimento.
Outrossim, requer que todas as publicações e intimações sejam
realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA
SILVA - OAB/TO 4.867-A e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB/TO 5.630-A, sob pena de nulidade.
Nesses termos, pede deferimento.
Palmas, TO, 13 de outubro de 2020.
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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RELATOR DESEMBARGADOR

COLENDA TURMA CÍVEL

RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Agravante: BANCO BRADESCO S.A.
Agravado: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A E OUTROS (GRUPO FOCOAGRO)

Ínclitos julgadores,

I. DA TEMPESTIVIDADE
A decisão que concedeu a prorrogação do prazo de blindagem, foi
publicada em 24/09/2020 (quinta-feira) conforme evento 342 dos autos principais.
Dessa forma, iniciou-se o termo para interposição de recurso aos
24/09/2020 (quinta-feira), portanto, o termo final dar-se-á aos 15/10/2020 (quinta-feira),
portanto, reputa-se manifestamente tempestivo o Agravo de Instrumento, protocolado dentro do
prazo legal.
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II. DA DECISÃO AGRAVADA
A decisão agravada trata-se de pedido de prorrogação do stay period,
cujo pleito restou deferido pelo magistrado. Leia-se:
“Visto.
1. DA PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO
FRISA-SE QUE O CAPUT DO ART. 6º E O § 4º DA LEI 11.101/2005
("LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA")
ESTABELECEM QUE, NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O
DEFERIMENTO DO SEU PROCESSAMENTO SUSPENDE O CURSO
DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE
DO DEVEDOR, INCLUSIVE AQUELAS DOS CREDORES
PARTICULARES DO SÓCIO SOLIDÁRIO, SENDO CERTO QUE TAL
SUSPENSÃO NÃO EXCEDERÁ O PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 180
(CENTO E OITENTA) DIAS.
EM QUE PESE O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS SEJA
CONSIDERADO “IMPRORROGÁVEL” PELA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA, A FLEXIBILIZAÇÃO DO REGRAMENTO, EM ATENÇÃO
AO OBJETIVO MAIOR FIXADO PELO ART. 47 DA NORMA
(PRESERVAÇÃO DA EMPRESA), VEM SENDO DEFENDIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA, COMO FORMA DE TORNAR POSSÍVEL A
SUPERAÇÃO
DA
CRISE
ECONÔMICO-FINANCEIRA
DA
DEVEDORA. DESSE MODO, A PRÁTICA FORENSE E OS ENTRAVES
BUROCRÁTICOS DO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO DEMONSTRAM
QUE O PRAZO FIXADO PELA LEI Nº. 11.101/05 NÃO TEM SE
MOSTRADO SUFICIENTE PARA INICIAR, APROVAR E DAR
CUMPRIMENTO AO PLANO DE CREDORES.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, UNIFORMIZADOR DA
INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, VEM
ENTENDENDO PELA POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA NORMA
DO ART. 6º, §4º, DA LEI 11.101/05, CONFIRA-SE:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015 (ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS 2 E 3/STJ). 2.
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ENTENDE QUE A SUSPENSÃO
DAS AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PODE EXTRAPOLAR O PRAZO DE 180
(CENTO E OITENTA) DIAS CASO AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
CONSIDEREM QUE TAL PRORROGAÇÃO É NECESSÁRIA PARA
NÃO FRUSTRAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO. 3. A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO PODE OCORRER NO CASO DE FALÊNCIA (ARTIGO 6º
DA LEI Nº 11.101/2005). 4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.”
(AGINT NO RESP 1717939 / DF. T3 -TERCEIRA TURMA. REL. MIN.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. DJE 06/09/2018)
DESTACA-SE QUE O MERO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO
E OITENTA) DIAS PREVISTO NA LEI DE FALÊNCIA NÃO É
BASTANTE PARA, ISOLADAMENTE, AUTORIZAR A RETOMADA
DAS DEMANDAS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR, UMA VEZ QUE
A SUSPENSÃO TAMBÉM ENCONTRA FUNDAMENTO NOS ARTS. 47
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E 49 DAQUELE DIPLOMA LEGAL, CUJO OBJETIVO É GARANTIR A
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E A MANUTENÇÃO DOS BENS DE
CAPITAL
ESSENCIAIS
À
ATIVIDADE
NA
POSSE
DA
RECUPERANDA.
ENTRETANTO, NO CASO CONCRETO, NÃO SE MOSTRA
RAZOÁVEL
A
RETOMADA
DAS
EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS, NOTADAMENTE À MÍNGUA DE ELEMENTOS QUE
AUTORIZEM CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO.
NESSE SENTIDO:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ART. 6º DA LEI
11.101/2005. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. O PRAZO
PREVISTO NO § 4º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005, QUE TRATA
DA SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO E DE TODAS AS
AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DO DEVEDOR PELO PERÍODO
DE
180
(CENTO
E
OITENTA)
DIAS,
PODE
SER
EXCEPCIONALMENTE PRORROGADO, QUANDO COMPROVADA
A SUA NECESSIDADE PARA O SUCESSO DA RECUPERAÇÃO E NÃO
EVIDENCIADA A NEGLIGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.” (TJGO. 2ª CÂMARA CÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO Nº. 5199076-98.2017.8.09.0000. REL. DR. MAURÍCIO
PORFÍRIO ROSA. DJ DE 02/02/2018)
DESSA FORMA, DEFIRO O PEDIDO PARA PRORROGAÇÃO
DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES POR MAIS 180 (CENTO
E OITENTA) DIAS.”.

O recurso ora manejado visa a reforma da decisão que prorrogou o
prazo de blindagem em favor da Recuperanda, no qual seguem as razões de fato e de direito
sobre o referido tema para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento.
III. DAS RAZÕES PARA REFORMA.
III. 1. DA IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD
Trata-se de recuperação judicial distribuída em fevereiro de 2020, no qual
já houve a concessão do período de blindagem pelo magistrado na decisão que deferiu o
processamento da presente recuperação judicial.
Isto posto, se mantida a decisão em seus exatos termos prolatados, as
ações e execuções ficarão suspensas por tempo demasiadamente longo, eis que, até o momento
não houve a designação de AGC, de modo que ainda há um largo transcurso processual a ser
percorrido até a decisão judicial final sobre o plano de recuperação.
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Portanto, a decisão proferida encontra-se manifestamente contrária à
legislação, vez que a norma falimentar consta expressamente o prazo IMPRORROGÁVEL de
180 dias do stay period, senão vejamos:
ART.6º, §4O NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A SUSPENSÃO DE
QUE TRATA O CAPUT DESTE ARTIGO EM HIPÓTESE
NENHUMA EXCEDERÁ O PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 180
(CENTO E OITENTA) DIAS CONTADO DO DEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO, RESTABELECENDOSE, APÓS O DECURSO DO PRAZO, O DIREITO DOS CREDORES
DE INICIAR OU CONTINUAR SUAS AÇÕES E EXECUÇÕES,
INDEPENDENTEMENTE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.
Ora, o prazo de blindagem fora criado somente para a finalidade de
negociação com os credores, não há óbice se o prazo se escoar, visto que as negociações podem
continuar.
Conforme explicitado, o legislador estabeleceu o prazo de blindagem
para que a recuperanda pudesse obter um “fôlego” para negociação com os credores acerca do
plano de recuperação judicial.
Portanto, analisando a decisão inicialmente proferida à luz da Lei
11.101/05, não há razão para deferimento da prorrogação. Permitir isso seria o mesmo que “criar
uma nova norma”, criar uma excepcionalidade, premissa vedada pelo art. 6º, §4º, da referida lei,
na qual se constata inequívoca vontade do legislador em impedir quaisquer dilações ao prazo de
blindagem patrimonial.
Assim é o entendimento do TJ-DF dispondo que, segundo a disposição
expressa do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, na recuperação judicial a suspensão em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da
recuperação. Findo o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em face de empresa em recuperação
judicial, a que alude o artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, podem os credores iniciar ou dar continuidade aos

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 525, AGRAVO2, Página 8

respectivos processos1.
Também nesse sentido, o TJ-SP se pronunciou soberanamente ao dizer
que a lei é expressa e esta Corte considera improrrogável o prazo de suspensão. E a razão não se atém à
interpretação literal do dispositivo legal, mas à motivação da construção legislativa, que, por certo, viu, no limite
temporal, um meio de atrelar o princípio esculpido no art. 47 da lei de regência à seriedade do procedimento e à
confiança dos credores e da sociedade em geral na efetiva recuperação da empresa2.
É imperiosa a ordem emanada pelo art. 6, §4º, da Lei 11.101/2005,
porquanto consigna-se como lei em sentido estrito, de cujo espírito emana, indubitavelmente, a
mitigação da aplicabilidade do princípio da preservação da empresa, este que, ainda que previsto
no mesmo diploma legal, não possui a capacidade normativa necessária para sobrepor uma
exceção ao disposto na vedação do diploma legal expresso.
A decisão enseja desequilíbrio entre as partes, bem como causa
insegurança jurídica. Isto pois, é clara a enorme desvantagem que a decisão guerreada produz aos
credores, haja vista que a concessão do período de blindagem instará óbice ao recebimento do
crédito.
Portanto, medida que se impõe é a cassação da decisão de modo a
impedir a concessão da prorrogação do prazo de blindagem patrimonial, pois, caso contrário,
vislumbra-se a impossibilidade de recebimento integral do crédito a que este agravante tem
direito.
IV. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.
O artigo 1.019, inciso I, do CPC, permite que em sede de agravo de
instrumento seja concedida, total ou parcialmente, em antecipação de tutela, a pretensão recursal,

1

AGI 20150020333648, DES. GISLENE PINHEIRO, SEGUNDA TURMA – TJ-DF,

Julgado em 02/03/2016, Publicado em 09/03/2016.
2

AI 21424200920148260000, DES. ARALDO TELLES, 2ª CÂMARA RESERVADA

DE DIREITO EMPRESARIAL – TJ-SP, Julgado em 17/11/2014, Publicado em 20/11/2014.
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devendo ser o juízo a quo informado da referida decisão, o que se requer agora, eis que a decisão
agravada, acaso permaneça conforme lançada, resultará em lesão grave e irreparável ao agravante.
A verossimilhança das alegações do agravante está estampada na
decisão transcritas alhures, que determinou a prorrogação do prazo de stay period, sendo que o
prazo, por lei, é IMPRORROGÁVEL.
As razões legais e fáticas para o pedido de deferimento do efeito
suspensivo estão expostas acima, mas vale repetir aquela que se refere a demora na possibilidade
de recebimento, por parte da agravante, de seu crédito ou até mesmo o risco de não o receber em
razão da prorrogação do prazo de blindagem, contra legem.
Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores para concessão
da tutela antecipada recursal, requer seja, quando do recebimento do presente Agravo de
Instrumento, concedida a antecipação dos efeitos da tutela pelo Nobre Desembargador Relator.

V. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, pede e espera a agravante que seja concedida a
tutela antecipada recursal pretendida, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da
decisão guerreada.
No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento,
confirmando a tutela antecipada recursal deferida para cassar a decisão que concedeu prorrogação
do stay period.
Outrossim, requer que todas as publicações e intimações sejam
realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA
SILVA - OAB/TO 4.867-A e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB/TO 5.630-A, sob pena de nulidade.
Nesses termos, pede deferimento.
Palmas, TO, 13 de outubro de 2020.

