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

PROCESSO N.º 0002360-65.2020.8.27.2721

BANCO ORIGINAL S.A. (“ORIGINAL”), pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada por seus advogados infra-assinados, vem respeitosamente à presença
de Vossa Excelência, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.101/2005, apresentar a sua
OBJEÇÃO ao plano de recuperação judicial proposto pela Recuperanda FOCO
AGRONEGÓCIOS LTDA., pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

I.
INTROITO

O plano de recuperação judicial é a mais importante peça de todo o processo
de recuperação judicial. Não apenas porque nele se declaram as razões pelas quais a empresa
precisa utilizar-se das faculdades previstas na Lei nº 11.105/05, mas também porque é nele
que a empresa em recuperação judicial aponta por quais meios pretende alcançar o objetivo
da lei, e os instrumentos de que pretende se utilizar para tanto.

Se o plano de recuperação é consistente, ou seja, pautado pela probidade e
boa-fé, refletindo a seriedade do empresário, que impõe a si mesmo sacrifícios tão pesados
quanto àqueles que impõem aos seus credores, a recuperação não apenas se justifica, mas
torna-se a finalidade de todos os participantes, incluindo seus credores que têm, então, a
possibilidade de receber seu crédito.
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Inegável que a todos interessa a manutenção da atividade empresarial
daqueles que, sem culpa ou dolo, veem-se em situação difícil, como também é evidente a
função social da empresa para cumprir seu mister, pagar seus impostos e, assim, contribuir
para a sociedade como um todo. Da mesma forma que a empresa deve pagar os salários de
seus colaboradores, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, esta mesma empresa
deve pagar seus credores, contribuindo, igualmente, na mesma medida para o progresso da
sociedade, mesmo porque os seus credores também possuem obrigação de pagamento de
impostos, salários, etc...

Todavia, o plano de recuperação judicial apresentado contém propostas que
se revelam economicamente temerárias, com viabilidade prática questionável, e ilegais, visto
que em contrariedade com a legislação de regência, não devendo permanecer da forma como
delineado, conforme doravante se demonstrará de forma exemplificativa.

II.
DAS ILEGALIDADES PRESENTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nos termos do 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.

Para superar a crise que atravessa, as Recuperandas propõem realizar o
pagamento da classe III – quirografária, da seguinte forma:
 Carência: 24 meses contados da data de publicação da decisão de
homologação do PRJ;
 Deságio: 80% sobre o valor de face do crédito;
 Prazo de pagamento: 144 meses;
 Correção: TR – Taxa Referencial;
 Juros: 1% a.m. (simples)
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Sobre as referidas condições necessário discorrer sobre a abusividade
adotada pelas Recuperandas, por ocasião da elaboração do plano de recuperação judicial
proposto.
II.1 – DA ABUSIVA CARÊNCIA PROPOSTA

De acordo com o plano de recuperação judicial, a Empresa iniciará a
quitação das dívidas com seus credores da classe III, no 24º mês subsequente a data da
publicação da decisão que eventualmente homologar o plano de recuperação judicial, sendo
que tal quitação se dará no período de 144 meses, sendo os pagamentos feitos em parcelas
mensais.

Não obstante o art. 50, I, da Lei de Recuperações Judiciais possibilite a
“concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou
vincendas”, isto sem definir um prazo máximo para a concessão de moratória à empresa em
recuperação judicial, tal fato não significa dizer que seja aceitável a estipulação de carências
e prazos excessivamente longos.

Isso porque, o abuso cometido pela Recuperanda ao apresentar as condições
de pagamento no plano de recuperação judicial, claramente viola os princípios que regem a
recuperação judicial, posto que apenas acentua os prejuízos já excessivamente suportados
pelos credores, de modo a beneficiar, injustificadamente, a empresa pelo inadimplemento de
suas obrigações.

Ademais, a previsão de 24 meses de carência é manifestamente ilegal e, por
consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art.
61 da LRF, convole a recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações
assumidas, tornando tal previsão legal inócua.
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Na conciliação de meios recuperatórios, dilatórios e remissórios, deve-se
observar certa equação que não imponha aos credores sacrifício superior àquele a que servirá
para a preservação da empresa em recuperação.

A proposta de carência de 24 meses configura-se onerosa para os credores,
vez que impõe um sacrifício excessivo por parte desses, quando associada ao abusivo deságio
proposto no plano de recuperação judicial, conforme se verá adiante.
II. 2 – DO ABUSIVO DESÁGIO PROPOSTO

Pois bem, a Recuperanda apresentou proposta de pagamento de seus débitos
aplicando deságio de 80% sobre os créditos na classe quirografária. Ora, Nobre Magistrado,
é totalmente absurdo o desconto pretendido que torna qualquer comentário em relação a ele
prolixo, em vista que, esse desconto será considerado como “prêmio” pela impontualidade
dos pagamentos.

E o mais grave é que não existe qualquer fundamentação por parte da
Recuperanda para justificar um desconto tão elevado.

Nesse ponto, deve-se ressaltar que as instituições financeiras, de forma a
dispor de capital para realizar empréstimos como o que o Banco concedeu à Recuperanda,
precisam captar crédito no mercado, ou seja, captam recursos com seus clientes ou obtém
empréstimos em outras instituições financeiras, mediante pagamento de juros e com prazo
para pagamento.

Os bancos, por sua vez, dispondo desses créditos, concedem empréstimos a
outras pessoas, também mediante pagamento de juros. O lucro das instituições financeiras
reside na diferença entre o valor que paga de juros aos seus credores e o valor de juros que
cobra de seus devedores. A essa diferença dá-se o nome de “spread bancário”.
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Com efeito, a proposta da Recuperanda implica em sérios prejuízos ao
Banco, que se vê obrigado a pagar seus débitos sem ter recebido seus créditos, ou tendo-os
recebido em valor muito inferior ao necessário para cobrir seus custos com a disponibilização
deste crédito em favor da requerente, não sendo, por esse motivo, aceitável.

Corroborar com um perdão da dívida neste patamar, resultará no aumento
do “spread bancário” com efeitos deletérios para todo ambiente negocial, como ressaltado
alhures.

A proposta é uma total inversão de valores. A bem da verdade, a
Recuperanda pretende lucrar em cima do prejuízo de seus credores e o que é mais grave, com
a pretensão de obter a chancela do Judiciário para isso.

Tal pretensão não pode ser admitida sob qualquer pretexto, isso porque, o
processo de Recuperação Judicial constitui via para que a Recuperanda se reestruture,
mediante a concessão da dilação de prazos e alteração de formas de pagamento que lhe permita
reerguer-se.

No entanto, verifica-se que a Recuperanda se utiliza do instituto da
Recuperação Judicial como meio para que se exima de suas obrigações, lançando sobre os
credores os ônus decorrentes de sua má-administração.

Deste modo, inevitável afirmar que o plano deve contemplar, portanto,
proposta para reestruturação das dívidas e não para o seu perdão, com a chancela judicial.

Assim, o que se verifica no presente caso é que a proposta de pagamento
realizada não é séria. A aplicação das medidas elencadas pelo art. 50 da Lei 11.101/05 deve
se pautar sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, repugnando-se ações
imediatistas e até mesmo egoístas da Recuperanda, que vislumbra tão somente o benefício
próprio.
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De fato, aos credores interessa ter seu crédito satisfeito e interessa-lhes,
igualmente, a continuidade da empresa, com vistas a preservar a sua base de clientes. Todavia,
não podem os credores se sujeitarem às despropositadas pretensões da Recuperanda que
pretende a qualquer custo se eximirem por completo do pagamento do crédito devido.
II.3 – DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Outrossim, a utilização da TAXA REFERENCIAL para correção
monetária não deve ser admitida.

A utilização da TR para correção monetária e juros calculados na forma
simples e de apenas 1% ao mês, denotam a ocorrência de duas hipóteses: (i) A empresa
Recuperanda se encontram em estado pré-falimentar e não é passível de recuperação, pois ao
aplicar referido índice pretendem transferir os ônus de sua recuperação à coletividade de
credores; ou (ii) A empresa Recuperanda pretende utilizar o presente processo como forma de
auferir vantagem, realizando seus lucros e socializando seus prejuízos, o que deveras é abusivo
e pernicioso.

À vista do exposto, não há como acolher a proposta de pagamento formulada
pela Recuperanda, uma vez que completamente dissociada dos ditames legais aplicáveis in
casu.

Para que fique claro. O banco não concorda com o deságio proposto e, nem
mesmo, com qualquer carência, muito menos, da forma sugerida no plano. Igualmente não
concorda com o prazo de parcelamento e a forma de pagamento sugerida, posto que, inviável,
sendo ainda aplicados juros irrisórios.
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A Recuperanda deve arcar com as consequências de sua administração
desidiosa, sendo manifestamente ilegal a pretensão de transferir aos credores os prejuízos
decorrentes de sua imperícia na condução dos negócios.

Depreende-se de forma clara e inequívoca que o plano de recuperação
judicial apresentado é oneroso e de alto risco aos credores, ao passo que eivado de inúmeras
ilegalidades, estipuladas no sentido de eliminar quaisquer garantias de pagamento dos valores
e formulado sem parâmetros consistentes para sustentar seu cumprimento.

Nesta etapa, importante sejam evidenciadas a este r. Juízo as ilegalidades e
inconsistências constantes do plano de recuperação judicial, devendo a Recuperanda proceder
às devidas adequações, não sendo possível sua aprovação nos termos nele previstos, sob pena
de comprometer-se seu cumprimento e, consequentemente, o direito dos Credores envolvidos.
II.4 – DA NOVAÇÃO DOS DÉBITOS, INCLUSIVE EM FACE DOS AVALISTAS, COOBRIGADOS E
FIADORES E IMPOSSIBILIDADE DOS CREDORES DE COBRAR QUALQUER CRÉDITO FACE
ESTES E AS RECUPERANDAS, INCLUSIVE EXPROPRIAÇÃO E PENHORAS – CLÁUSULA 5 - 6º E

8º PARÁGRAFOS DO PRJ

De mais a mais, refuta-se ainda qualquer pretensão da Recuperanda de
estender os efeitos da novação aos avalistas, coobrigados e fiadores, a menoscabo do
quanto disposto nos artigos 49, §1º e 59 da Lei 11.101/05. Denota-se, pois, que a Recuperanda
pretende suspender todas as execuções em face dos avalistas, fiadores e coobrigados, em
manifesta afronta às garantias previstas contratualmente e legalmente.

Consoante já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial nº 1333349/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos, não há que se
olvidar da possibilidade de se prosseguir com as execuções contra devedores solidários ou
coobrigados. Demais disso, a novação dos créditos na Recuperação Judicial é feita sob
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condição resolutiva, não havendo razão para suspensão das ações enquanto não cumprido o
Plano de Recuperação Judicial, tampouco a liberação das garantias contratuais.

Não obstante, a pretensão da Recuperanda para suspensão das ações não pode
ser admitida. Isso porque, é cediço que a novação no âmbito da Recuperação Judicial é
condicionada ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, e em caso de
descumprimento poderão os credores retomar as ações de cobrança outrora ajuizadas. Neste
sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA NOTAS FISCAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DECISÃO
CONCESSIVA
NOVAÇÃO
CONDICIONAL 1 As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito
da recuperação judicial são sempre condicionais. Valem e são eficazes
unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter
sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os
credores retornam, com todos os seus direitos, ao 'status quo ante'. Inviabilidade
de extinção da ação de cobrança enquanto não cumprido o plano de recuperação,
autorizando a lei respectiva sua suspensão pelo prazo de dois anos (art. 61); 2
Ação de cobrança que deverá ter o pedido inicial julgado e acolhido, sendo
suspensa a execução, contudo, pelo prazo de dois anos, nos termos da lei de
falência e recuperação, a fim de que se aguarde ou o cumprimento da obrigação
ou a convolação em falência. RECURSO PROVIDO, julgando-se procedente o
pedido inicial, mas determinando a suspensão da execução.” (TJ-SP - APL:
00147753420118260002 SP 0014775-34.2011.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia
Pizzotti, Data de Julgamento: 07/04/2014, 20ª Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 16/04/2014)

Deste modo, patente a ilegalidade da previsão contida no plano de
recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser expurgada das pretensões da Recuperanda.

Não bastasse o acima apontado, relativo as obrigações dos avalistas,
coobrigados e fiadores, a Recuperanda tenta se superar em ilegalidades ao incluir no plano de
recuperação judicial dispositivos que impeçam os credores de cobrar “qualquer crédito”
contra a recuperanda, seus fiadores, avalistas, garantidores e coobrigados criando obstáculos
para expropriação e penhora de ativos.
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Insistindo na ilegalidade acima, tentam novar o ordenamento jurídico, ao
dispor que: “os Credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções judiciais
contra as empresas e os seus proprietários em Recuperação ou seus garantes após a
homologação do Plano e até o seu final cumprimento. Todas as ações e execuções judiciais,
e as impugnações de créditos em curso contra os mesmos, relativas a créditos anteriores ao
seu pedido de recuperação, serão extintas”. Assim, a recuperanda tenta manipular o Juízo
Recuperacional para impedir que os credores consigam recuperar seus créditos concursais e
extraconcursais.
II.5 – DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – CLÁUSULA 3.1 4º, 5º E 6º PARÁGRAFOS E CLÁUSULA 5 - 7º PARÁGRAFO DO PRJ

O plano recuperacional ao discorrer sobre os ativos da recuperanda, prevê que
com a aprovação do plano, na prática, ocorrer-se-á a liberação de todas as garantias reais,
fidejussórias e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor.

Deste modo, latente que tal previsão afronta expressamente o disposto no art.
49, §3º, da Lei 11.101/05, sobretudo o disposto no artigo 59, da mencionada Lei, in verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos.
§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias,
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não
se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
[...]
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“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem
prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Em conformidade com a disposição acima, o artigo 50, § 1º da LFR determina
que nenhuma liberação de garantia ocorrerá sem a autorização do respectivo credor:
“Art. 50.
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou
sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia.”
Neste ponto, cumpre esclarecer que o Banco Peticionante DISCORDA de
toda e qualquer supressão de garantias contratuais e/ou limitação de fruição destas pelo
Credor, ante sua manifesta ilegalidade!

Diante do exposto, resta patente a ilegalidade da cláusula em comento.

III.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das ilegalidades e irregularidades apresentadas no PRJ, mencionadas
acima de forma exemplificada, o mínimo que se espera de uma empresa em recuperação
judicial é que a mesma se conduza de maneira transparente no processo. Os prejuízos
experimentados pelos credores são inversamente proporcionais aos sacrifícios que a devedora
se impõe para quitar suas dívidas.

Em outras palavras, quanto mais se sacrifica a empresa em recuperação
judicial, menores são os prejuízos dos credores, sendo certo que quanto maior o sacrifício que
se impõe, maior é a parceria que se pode esperar de seus credores e maiores são as chances de
sucesso na empreitada. E, infelizmente, não é o que se lê do plano de recuperação analisado.
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IV.
PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante o quanto exposto, e em face das deficiências do Plano de Recuperação,
impugna-se “in totum” o Plano de Recuperação Judicial apresentado, requerendo desde logo
a convocação de Assembleia de Credores.

TERMOS EM QUE,
PEDE DEFERIMENTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.

FELIPE NAVEGA MEDEIROS
OAB/SP N° 217.017
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA GUARAÍ - TO

Ref.: Recuperação Judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721
YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. (“Yara” ou “Credora”), já
devidamente qualificada nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 55 da Lei nº
11.101/2005, apresentar a presente
OBJEÇÃO
ao Plano de Recuperação Judicial (“Plano”) apresentado pelos Recuperandos em
Evento nº 223 dos autos em epígrafe.
1.

De plano, informa a Yara que o Plano, tal qual apresentado pelos

Recuperandos, não poderá ser objeto de homologação por este MM. Juízo sob
nenhuma hipótese, uma vez que eivado de ilegalidades.
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2.

Dentre elas, destacam-se aquelas encontradas nas Cláusulas 3.1. e 5 do

Plano apresentado1, as quais, em síntese, preveem (i) a supressão/extinção de
garantias pessoais e reais em razão da novação operada pelo Plano de Recuperação
Judicial, bem como (ii) a extinção de todas as demandas judiciais em face de
terceiros coobrigados e garantidores, disposições estas que, além de serem
inaceitáveis aos credores, não encontram guarida no ordenamento jurídico.
3.

Neste contexto, destaca-se que a Lei nº 11.101/2005, embora

estabeleça que a homologação do Plano de Recuperação Judicial opera a novação
das dívidas da empresa em recuperação, também é expressa em determinar que tal
novação ocorre de forma sui generis, haja vista que não afeta ou atinge as garantias

1

Cláusula 3.1: (...) Terceiro, o crédito e demais direitos de cada credor será definido pelo Administrador

Judicial com base na lista de credores constante do pedido de Recuperação Judicial e nas redefinições apuradas
por eventuais habilitações de créditos, divergências comprovadas e decorrentes de julgamentos de impugnações
requeridas nos termos da Lei 11.101/05. As alterações de créditos serão processadas por ordem judicial e por
decisões do Administrador Judicial, e constarão de nova posição de credores e, caso necessário, o Plano de
Recuperação será reformulado para considerar referidas alterações. Quarto, aprovado o Plano de Recuperação,
serão suprimidas todas as garantias reais, fidejussórias e outras eventuais existentes em favor de qualquer
credor, de tal sorte que os Recuperandos possam dar o destino previsto no Plano de Recuperação Judicial, seja
pela alienação ou aluguéis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de
crédito se necessário.
Quinto, após aprovação do Plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções
judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra os Recuperandos e/ou seus sócios e avalistas, referentes
aos créditos novados pelo plano. Sexto, a aprovação do PRJ implica na extinção de avais, fianças assumidas
pelos sócios ou diretores do Grupo Recuperando (...).

Cláusula 5: (...) Todas as ações e execuções judiciais, e as impugnações de créditos em curso contra os
mesmos, relativas a créditos anteriores ao seu pedido de recuperação, serão extintas.
A homologação do Plano acarretará a automática liberação de todas as garantias reais e pessoais, inclusive
avais e fiscais, que tenham sido prestadas por administradores ou acionistas aos Credores para satisfazer
quaisquer obrigações assumidas pelos Recuperandos até o ajuizamento do pedido de recuperação, restando
extintos avais e fianças eventualmente prestados.
Após o pagamento de todos os Credores nos termos, formas e valores previstos no Plano, os respectivos
créditos serão considerados integralmente quitados, com a consequente liberação de todas e quaisquer garantias
remanescentes (...).
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eventualmente existentes. A título de ilustração, confira-se o artigo 59 do referido
diploma legal:
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta
Lei.
4.

Ainda, é certo que a Lei nº 11.101/2005 também prevê que os

credores do devedor conservarão todos os seus direitos em face de coobrigados e
devedores solidários. Neste sentido, confira-se o artigo 49, § 1º do diploma legal em
questão:
Art. 49 - § 1o: Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.
5.

Tais previsões, assim, não podem ser mantidas no Plano apresentado

pelos Recuperandos aos credores, uma vez que o prosseguimento de demandas
judiciais em face de terceiros coobrigados ausentes do polo ativo recuperacional
reflete prerrogativa de cujo exercício a Yara não abrirá mão, de modo a cumprir
com o disposto no artigo 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, quanto na Súmula nº 581
do Superior Tribunal de Justiça, abaixo reproduzida:
“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.”
6.

Não bastassem as antijuridicidades em questão, aponta-se ainda a

existência de outra ilegalidade prevista na Cláusula 5, segundo a qual seria possível
que o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial não acarretasse a imediata
convolação em falência, permitindo-se sua alteração

a qualquer tempo,
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independentemente de seu cumprimento, sendo suficiente a convocação de
Assembleia Geral de Credores para tanto:

Cláusula 5: (...) A modificação de qualquer cláusula desse Plano de
Recuperação Judicial, dependerá de aprovação da Recuperanda e da AGC.
Fica eleito o Juízo da Recuperação como competente para dirimir toda e
qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste Plano, até o encerramento do
processo de recuperação.
7.

Trata-se, evidentemente, de previsão contrária ao artigo 61, § 1º, da

Lei nº 11.101/2005, que prevê a convolação automática em falência dos
Recuperandos em caso de descumprimento de obrigação prevista em Plano de
Recuperação Judicial:
§ 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento
de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da
recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.
8.

Neste ponto, a previsão legal também é corroborada pela

jurisprudência dos principais Tribunais Pátrios, que entende por ilegal a cláusula que
prevê a convocação de Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento
do Plano de Recuperação Judicial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

HOMOLOGAÇÃO

DO

PLANO

DE

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE
JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO
DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120
MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA
PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO
MONETÁRIA

–

AFASTAMENTO

–

SUPRESSÃO

DAS

GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS
AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E
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COOBRIGADOS

EM

GERAL

–

INADMISSIBILIDADE

–

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA
RECUPERAÇÃO

EM

FALÊNCIA

–

RECURSO

PARCIALMENTEPROVIDO. Afigura-se plenamente possível ao Poder
Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa
em crise, realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial
que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de
credores. A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos
restam inseridas na esfera patrimonial e negocial entre credores e devedores,
não implicando ofensa à Lei 11.101/2005.Mostra-se razoável a carência de
até 18 meses para dar início aos pagamentos na medida em que estes se
darão dentro do prazo para acompanhamento da Recuperação. A falta de
previsão de correção monetária ao longo do prazo de 120 meses até o
encerramento do pagamento provoca um duplo deságio, haja vista que a
correção monetária não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um
mecanismo de preservação do valor real da moeda ao longo do tempo.
Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro
que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das
dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas,
como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções
ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. “O
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação
acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61,
§ 1º, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de
Credores para deliberação. ”2
9.

Evidentes, portanto, além das próprias questões negociais, inerentes

aos processos recuperacionais, as ilegalidades constantes das Cláusulas 3.1 e 5 do
Plano de Recuperação judicial apresentado pelos Recuperandos.

2

TJMT, Agravo de Instrumento nº 0049197-82.2016.8.11.0000, Des. Rel. Marcio Aparecido
Guedes, j. 13.06.2018.
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CONCLUSÃO E PEDIDOS
10.

Ante o acima exposto, portanto, requer-se:
(i)

Seja acolhida esta Objeção, a fim de que seja convocada

Assembleia Geral de Credores para deliberação acerca do Plano de
Recuperação Judicial apresentado;
(ii)

Em caso de aprovação do Plano de Recuperação Judicial em

Assembleia Geral de Credores, seja esta Objeção devidamente
analisada por este MM. Juízo, a fim de que restem afastadas as
previsões trazidas pelas Cláusulas 3.1 e 5.
11.

Ainda, declara a Yara que, embora tenha indicado apenas as

ilegalidades em questão nesta Objeção, reserva-se ao direito de apontar novos
questionamentos em Assembleia Geral de Credores ou em outras manifestações
nestes autos.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
Marcelo F. Winter

José Afonso Leirião Filho

OAB/SP n° 237.361

OAB/SP n° 330.002

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
MANIFESTAÇÃO
Evento:
PROTOCOLIZADA PETIÇÃO - MANIFESTACAO
Data:
20/10/2020 18:07:33
Usuário:
SP354988 - TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
528

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 528, MANIFESTACAO1, Página 1

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL
DA COMARCA DE GUARAÍ/TO

Recuperação judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721

BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, por seus advogados,
diante do plano de recuperação judicial apresentado pelas recuperandas no
evento

223

dos

presentes

autos,

vem

perante

Vossa

Excelência,

tempestivamente, apresentar OBJEÇÃO, nos termos dos artigos 55 e 56 da Lei
nº 11.101, de 2005, e de acordo com as seguintes razões.

I. DA TEMPESTIVIDADE

A publicação do plano de recuperação judicial foi determinada
nos eventos 337 e 382, ocorrendo em 24/09/2020, no DJ 4821, evento 503.
Conforme o artigo 55º da Lei 11.101/05, o prazo para a
apresentação de impugnação é de 30 (trinta) dias (corridos), sendo que nos
termos do artigo 224, 2º, do CPC, considera-se como data de publicação o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da
Justiça eletrônico.
Sendo assim, uma vez que o prazo se encerra em dia não útil, o
vencimento se dá em 26/10/2020. Portanto, tempestiva a presente impugnação.

I. DO DESÁGIO DE 80% SOBRE O MONTANTE DA DÍVIDA

O credor discorda da aplicação de deságio (desconto) de 80%
sobre o montante da dívida, porquanto absolutamente excessivo, o que
caracterizaria o perdão de quase a totalidade da dívida, cerca de R$ 120 milhões,
e a novação dos créditos a preço vil, tendo em vista, a propósito, que é defeso o
enriquecimento sem causa, de que trata o artigo 884 do Código Civil.
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II – CARÊNCIA DE 36 MESES E PRAZO DE DOZE ANOS PARA PAGAR
(CREDORES QUIROGRAFÁRIOS E COM GARANTIA REAL)

A recuperação judicial tem o objetivo de superar a situação de crise
econômico-financeira do devedor, e não de procrastinar a falência, a par do
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.
Se, além do deságio de quase toda a dívida, os devedores
necessitam ainda de 36 meses de carência para superar a crise, há indícios de
que a recuperação é inviável, como, aliás, normalmente ocorre na prática.
Como se já não bastasse a carência de 36 meses, o prazo para
pagamento de doze anos, também é excessivamente longo, e destoa do prazo
médio de concessão do crédito rural. Assim, o credor discorda tanto da carência
de 36 meses quanto do prazo de doze anos para pagar.
III – DA CORREÇÃO DO CRÉDITO

Por fim, o credor discorda ainda da correção monetária pela Taxa
Referencial – TR. Ora, o índice de atualização do crédito deveria recompor a
inflação do período, computado com a remuneração do capital emprestado.
Acrescenta-se que não há previsão no plano nem mesmo de
correção monetária entre a data do pedido de recuperação judicial e a
concessão, o que causará um enorme prejuízo aos credores, ao considerar que,
depois do deferimento pelo juízo recuperacional, em geral, o plano de
recuperação judicial não é aprovado no prazo legal.
IV – DO NÃO CABIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL.

Os bens e os créditos sujeitos à recuperação judicial entre as
partes devedoras devem ser individualizados, com a realização de assembleias
autônomas, sem a consolidação substancial, uma vez que são nítidas e divisíveis
as responsabilidades e as unidades de produção de cada um, apartando-se os
votos, por conseguinte, em decorrência da lacuna da legislação.
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A submissão dos credores a um cenário imprevisível e lesivo, com
a confusão patrimonial dos devedores, não pode ser admitida.
V – DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS E DO PROSSEGUIMENTO DAS
AÇÕES PROPOSTAS

No plano, os devedores estabelecem, in verbis, que, se for
aprovado, “serão suprimidas todas as garantias reais, fidejussórias e outras
eventuais existentes em favor de qualquer credor” (item quarto), “a aprovação
do PRJ implica na extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores
do Grupo Recuperando” (item sexto), mesmo sem autorização dos credores, e
que “deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções
judiciais” (item quinto), até em face de pessoas que não estão em recuperação,
como sócios, diretores e avalistas.
O credor discorda da liberação de qualquer garantia, seja ela
pessoal ou real, assim como discorda da extinção das ações propostas com o
intuito de reaver seus créditos, em especial, pelo disposto dos artigos 49, § 1º,2
e 50, § 1º,3 da LRE.
VI – DOS PEDIDOS

Face ao exposto, requer seja acolhida a presente objeção e haja a
convocação da assembleia-geral para deliberar sobre o plano de recuperação,
conforme o artigo 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Resolução 313/2020 do
CNJ, cujas medidas foram prorrogadas pela Resolução 314/2020.

Termos em que pede o deferimento.

Palmas (TO), 20 de outubro de 2020.

Tatiana Suto Rostei Marchi
OAB/SP 354.988
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ, TO

Recuperação Judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721

ADAMA BRASIL S/A, credora já qualificada e habilitada
nos autos da recuperação judicial promovida por FOCO AGRONEGÓCIOS S/A. E
OUTRO, vem, por seus procuradores infra-assinados, respeitosamente, perante Vossa
Excelência, em atenção a publicação do edital do § 2º do art. 7º e § Único do art. 53,
ambos Lei n° 11.101/05, ratificar os termos da objeção ao plano de recuperação
judicial protocolada no evento n° 171 dos autos.
Reitera, ainda, o pedido para que as futuras intimações
deste processo permaneçam dirigidas exclusivamente ao Dr. Fernando Hackmann
Rodrigues – OAB/RS nº 18.660, sob pena de nulidade.
Termos em que,
Pede Deferimento.
Porto Alegre, 12 de maio de 2020.
Fernando Hackmann Rodrigues - OAB/RS nº 18.660
Luciano Dilli - OAB/RS nº 58.793
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
AUTOR: MARCIO FERREIRA TAKATSU
AUTOR: FLAVIO FERREIRA TAKATSU
AUTOR: FOCO AGRONEGOCIOS LTDA
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 02
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 03
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 04
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 05
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A

DESPACHO/DECISÃO
Ao compulsar os autos, observa-se que houve decisão proferida no
evento 337 a qual deferiu o pedido para prorrogação da suspensão das ações e
execuções por mais 180 (cento e oitenta) dias; determinou a intimação do
Administrador Judicial para que apresente manifestações necessárias acercas
dos evento 257, 313 e 329, no prazo de 15 dias; determinou a publicação de
edital contendo aviso do novo Plano de Recuperação Judicial apresentado, para
que dele os credores tomem conhecimento e possam, caso queiram,
apresentar suas objeções; intimação do grupo recuperando para que, no prazo
de 15 dias, esclareça as divergências apontadas e apresentar pela
Administração Judicial nos eventos 333, 335 e 336.
No evento 382 houve complementação a decisão proferida no
evento 337, determino ainda a publicação do julgamento das habilitações e
divergências apresentadas administrativamente apresentado no evento 326,
juntamente com o novo plano de recuperação judicial.
Edital expedido no evento 484 e publicado no evento 503.
A empresa administradora comparece no evento 487 informando
que os Recuperandos não têm adimplido os honorários desta Administração
Judicial de forma regular, apesar de reiteradas cobranças administrativas.
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Objeções apresentadas nos eventos 506, 526 e 527.
No evento 509 os Recuperandos apresentar o endereço dos
credores para intimação acerca da suspensão dos endossos.
A credora YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A apresenta embargos de
declaração, rebatendo, em síntese, acerca da prorrogação do stay period.
No evento 513 a empresa administradora manifesta-se acerca dos
eventos 257, 313 e 329.
É o relatório necessário. Decido.
Passo a análise das petições pendentes.
1. DOS HONORÁRIOS DO AJ
Vislumbra-se da decisão proferida no evento 06 arbitramento dos
honorários da empresa administradora, com a consequente forma a qual
deveria ser realizado o pagamento. Entretanto, informa a empresa
administradora que até o momento os recuperandos não realizaram o
pagamento de nenhuma das parcelas.
Dessa forma, a ﬁm de dar celeridade e andamento nos termos da
lei, intime-se os requerentes recuperandos para, no prazo improrrogável de 05
dias, regularizar os pagamentos dos honorários desta Administração Judicial,
sob as penas dispostas nos artigos 64, V, c/c 65, da Lei de Regência.
2. DO EVENTO 313
O Estado do Tocantins apresenta manifestação no evento retro
citado, alegando, em síntese, a ausência de submissão dos créditos ﬁscais ao
plano de recuperação judicial, a impossibilidade de deferir a recuperação
judicial sem a apresentação de certidão negativa de débitos estaduais, a
preferência dos créditos públicos, a impossibilidade de alienação judicial de
bens sem a prova de quitação da dívida ativa ou a concordância da fazenda
pública, a responsabilidade solidária do administrador judicial.
Ao ﬁnal requereu que a sociedade autora apresente nos autos a
Certidão Negativa de Débitos estadual; o 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; a reserva de
eventuais valores apurados pelo juízo para o pagamento dos créditos
estaduais.
21. DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL SEM A APRESENTAÇÃO DA CND
Inicialmente, frisa-se que, conforme prevêem o art. 6, § 7º, da Lei
11.101/2005 e os arts. 5º e 29 da Lei 6.830/1980, o deferimento da
Recuperação Judicial não suspende o processamento autônomo do executivo
fiscal, como se pode observar no entendimento abaixo:
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PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA
EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Na
hipótese dos autos, o Tribunal a quo concluiu que a decretação da
indisponibilidade universal de bens acarreta indevida redução do patrimônio da
empresa, que seria, então, fatalmente conduzida à falência. 2. Sucede que a
lógica do microssistema de Recuperação Judicial prevê que tal medida só tem
por ﬁnalidade a renegociação dos débitos do estabelecimento empresarial com
credores privados. É por esta razão, aliás, que a concessão da Recuperação
Judicial: a) não implica suspensão da Execução Fiscal (art. 6º, § 7º, da Lei
11.101/2005) e b) pressupõe, com base no art. 57 da Lei 11.101/2005, a
apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (Certidão Negativa de Débito
- CND ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CPEN). 3. Quer isto dizer
que o legislador, embora tenha instituído um meio de promover a
regularização das empresas em diﬁculdade, mediante aprovação de um plano
que envolva apenas os credores privados (únicos participantes do aludido
processo), não o fez às custas dos créditos de natureza ﬁscal. Dito de outro
modo, as sociedades empresárias não podem pagar seus credores privados em
detrimento das Fazendas Públicas. 4. Deve-se adotar a seguinte linha de
compreensão do tema: a) constatado que a concessão do Plano de
Recuperação Judicial foi feita com estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei
11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade ﬁscal), a Execução Fiscal será
suspensa em razão da presunção de que os créditos ﬁscais encontram-se
suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) em caso contrário, isto é, se foi
deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a
apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei
11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois
não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial
possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda
assim, às custas dos créditos de natureza ﬁscal. 5. Nesta última hipótese, seja
qual for a medida de constrição adotada na Execução Fiscal, será possível
ﬂexibilizá-la se, com base nas circunstâncias concretas, devidamente provadas
nos autos e valoradas pelo juízo do executivo processado no rito da Lei
6.830/1980, for apurada a necessidade de aplicação do princípio da menor
onerosidade (art. 620 do CPC). (STJ, AgInt no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº
1.525.114 - PE (2015/0077530-2), Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje 07/03/2017).
Prosseguindo, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê
que a apresentação da Certidão Negativa de Débitos é pressuposto para o
deferimento da Recuperação Judicial - ou seja, os créditos da Fazenda Pública
devem estar previamente regularizados (extintos ou com exigibilidade
suspensa), justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei
11.101/2005) a ser aprovado pela assembleia-geral de credores. Entretanto, a
referida norma deve ser interpretada sistematicamente.
A interpretação do mencionado art. 57 deve ser feita em
consonância com a norma insculpida no art. 47 da referida Lei de Falências e
de Recuperação Judicial, que materializa os princípios da Função Social e da
Preservação da Empresa, ao estabelecer que a “recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-ﬁnanceira do
devedor, a ﬁm de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
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trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica.”.
Nesse passo, condicionar o processamento da recuperação judicial à
apresentação de certidão negativa de débitos constitui um óbice que contraria
o próprio escopo da lei de regência, notadamente diante do fato de que os
créditos de natureza tributária não estarem sujeitos à recuperação judicial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não é
necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como
pressuposto para o deferimento da recuperação judicial. Precedentes da Corte
Especial. 3. A análise de contrariedade a lei estadual é inviável pela via do
recurso especial, nos termos da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp 1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).
Ademais, o STJ traz em seus julgados entendimento no sentido de
ser inexigível, inicialmente, qualquer demonstração de regularidade ﬁscal para
as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua
atividade, seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder
Público.
Tal questão já foi pacificada pela Corte Especial:
DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA
COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005
(LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA
DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A
DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE
EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 47 serve como um norte a
guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao
desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise
econômico-ﬁnanceira do devedor, a ﬁm de permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo
à atividade econômica". 2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do
CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador
para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de
parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação,
que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151,
inciso VI, do CTN. 3. O parcelamento tributário é direito da empresa em
recuperação judicial que conduz a situação de regularidade ﬁscal, de modo que
eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído,
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ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação especíﬁca que
discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo
ônus do contribuinte, enquanto se ﬁzer inerte o legislador, a apresentação de
certidões de regularidade ﬁscal para que lhe seja concedida a recuperação. 4.
Recurso especial não provido. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013)
Outrossim, há orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
a qual ﬂexibilizou a norma dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 para autorizar
a concessão da Recuperação Judicial independentemente da apresentação da
prova de regularidade fiscal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
DECISÃO
MONOCRÁTICA,
CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. NULIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 557 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO UNIVERSAL
DE BENS. ART. 185.-A DO CTN. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS EMPRESAS
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXEGESE HARMÔNICA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI
6.830/1980 E DO ART. 6º, § 7º, DA LEI 11.101/2005. 1. Não se conhece do
Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não
aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. O STJ possui o entendimento de
que eventual ofensa ao art. 557 do CPC ﬁca superada pelo julgamento
colegiado do Agravo Regimental interposto contra a decisão singular do
Relator. 3. Segundo preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e
29 da Lei 6.830/1980, o deferimento da Recuperação Judicial não suspende o
processamento autônomo do executivo ﬁscal. 4. Importa acrescentar que a
medida que veio a substituir a antiga concordata constitui modalidade de
renegociação exclusivamente dos débitos perante credores privados. 5. Nesse
sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da
Recuperação Judicial - ou seja, os créditos da Fazenda Pública devem estar
previamente regularizados (extintos ou com exigibilidade suspensa),
justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser
aprovado pela assembleia-geral de credores (da qual, registre-se, a Fazenda
Pública não faz parte - art. 41 da Lei 11.101/2005). 6. Consequência do
exposto é que o eventual deferimento da nova modalidade de concurso
universal de credores mediante dispensa de apresentação de CND não impede
o regular processamento da Execução Fiscal, com as implicações daí
decorrentes (penhora de bens, etc.). 7. Não se desconhece a orientação
jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, que ﬂexibilizou a norma dos arts. 57
e 58 da Lei 11.101/2005 para autorizar a concessão da Recuperação Judicial
independentemente da apresentação da prova de regularidade ﬁscal. 8. Tal
entendimento encontrou justiﬁcativa na demora do legislador em cumprir o
disposto no art. 155-A, § 3º, do CTN - ou seja, instituir modalidade de
parcelamento dos créditos ﬁscais especíﬁco para as empresas em Recuperação
Judicial. 9. A interpretação da legislação federal não pode conduzir a resultados
práticos que impliquem a supressão de norma vigente. Assim, a melhor técnica
de exegese impõe a releitura da orientação jurisprudencial adotada pela
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Segunda Seção, que, salvo melhor juízo, analisou o tema apenas sob o enfoque
das empresas em Recuperação Judicial. 10. Dessa forma, deve-se adotar a
seguinte linha de compreensão do tema: a) constatado que a concessão do
Plano de Recuperação Judicial foi feita com estrita observância dos arts. 57 e
58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade ﬁscal), a Execução
Fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos ﬁscais
encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso contrário, isto
é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação judicial sem a
apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei
11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois
não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial
possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda
assim, às custas dos créditos de natureza ﬁscal. 11. Nesta última hipótese, seja
qual for a medida de constrição adotada na Execução Fiscal, será possível
ﬂexibilizá-la se, com base nas circunstâncias concretas, devidamente provadas
nos autos e valoradas pelo juízo do executivo processado no rito da lei
6.830/1980, for apurada a necessidade de aplicação do princípio da menor
onerosidade (art. 620 do CPC). 12. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, parcialmente provido para anular o acórdão hostilizado. (STJ. REsp
1480559/RS. Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN. Órgão Julgador: SEGUNDA
TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2015. Data da Publicação/Fonte: DJe
30/03/2015)
Com efeito, percebe-se ainda que tanto a atual Lei de Falências
quanto a Lei Complementar 118/2005, que alteraram o CTN, contém a mesma
regra, no sentido de exigir as certidões ﬁscais apenas no momento da
concessão da recuperação, e não no seu ajuizamento. Desse modo, a
apresentação de certidão negativa de débitos ﬁscais pelo contribuinte não é
condição imposta ao deferimento do seu pedido de recuperação judicial.
Pelo exposto acima e pelo do que consta nos autos, constata-se que
a decisão proferida no evento 06 apenas concedeu o processamento da
recuperação judicial, onde, de acordo com os entendimento acima transcritos,
não é necessária, neste momento, a apresentação da CND ou CPEN.
Dessa forma, mantenho a decisão proferida no evento 06 pelos seus
próprios fundamentos de direito.
2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DE BENS DA RECUPERANDA
SEM A PROVA DE QUITAÇÃO NA DIVIDA ATIVA E CONCORDÂNCIA DA FAZENDA
PÚBLICA ESTADUAL
Inicialmente, ressalta-se que a recuperação judicial não implica, em
regra, o afastamento do devedor ou dos administradores da condução da
atividade empresarial. Esses continuam à frente da sociedade sob ﬁscalização
do administrador judicial e do comitê de credores (quando houver), conforme
disposto na norma do art. 64, caput, da Lei 11.101/05.
Vale dizer, os atos e negócios sociais permanecem sendo geridos
pela empresa durante o processo de soerguimento, exceto se veriﬁcada
alguma das causas de afastamento ou destituição previstas nos incisos do
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dispositivo legal retro mencionado.
A única restrição que a LFRE impõe ao devedor diz respeito à
impossibilidade, sob determinadas condições, de alienar ou onerar bens ou
direitos de seu ativo permanente.
É o que estabelece o art. 66 da lei em questão:
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o
devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo
permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o
Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de
recuperação judicial.
Nos presentes autos, veriﬁca-se que não há qualquer pedido de
alienação de bens realizado pelos recuperandos. Ademais, caso houver, o
pedido será minuciosamente analisando, onde deverá haver manifestação
tanto dos credores quanto do Administrador Judicial.
2.3 DA RESERVA DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS CRÉDITOS
ESTADUAIS
Ressalta-se que o art. 6º da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o
deferimento do processamento da recuperação judicial acarretará a suspensão
do curso de todas as ações e execuções em face da devedora, suspensão essa
que deve perdurar pelo prazo de 180 dias[1], nos termos do § 4º do citado
preceptivo legal.
Por outro lado, o § 7º do art. 6º traz uma exceção à regra prevista
no caput, que diz respeito exatamente às execuções ﬁscais. Nos termos desse
dispositivo legal, as execuções ﬁscais não são suspensas pelo deferimento da
recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento de acordo com o
Código Tributário Nacional (CTN) e a legislação específica.
Como se sabe, nos termos do Código Tributário Nacional, o crédito
tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de
sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho
ou do acidente de trabalho e, no caso de devedor falido, os créditos
extraconcursais, as importâncias passíveis de restituição e os créditos com
garantia real, no limite do valor do bem gravado (artigo 186). Sob tal
perspectiva, o artigo 187 do CTN - assim como a Lei de Execução Fiscal (Lei
6.830/80, artigo 29) -, dispõe que a cobrança judicial do crédito tributário não é
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial,
liquidação, inventário ou arrolamento.
Nesse contexto, a Lei 11.101/2005 preceitua que a quebra não tem
o condão de paralisar o processo de execução ﬁscal (artigo 76),
tampouco desconstituir a penhora realizada. Contudo, "o dinheiro resultante da
alienação de bens penhorados deve ser entregue ao juízo da falência, para que
se incorpore ao monte e seja distribuído, observadas as preferências e as
forças da massa" (REsp 188.148/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros,
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Corte Especial, julgado em 19.12.2001, DJ 27.5.2002).
Assim, a possibilidade de reserva de valores para pagamento do
Estado, somente se daria com a alienação de bem, ocasião em que ocorrerá a
devida análise dos pedidos, bem como oitiva das partes interessadas, razão
pela qual, indefiro o pleito do estado neste momento processual.
2.4 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
O art. 134, do CTN traz situações de transferência da
responsabilidade tributária para terceira pessoa, mas na condição de
responsável solidário com o contribuinte originário. Vejamos:
Art. 134 – Nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de
que forem responsáveis:
I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II – os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados
ou curatelados;
III – os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos
por estes;
IV – o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida
ou pelo concordatário;
VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos
tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão
do seu ofício;
VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
O art. 135, do CTN, por sua vez, contempla a possibilidade de
transferência da responsabilidade tributária para terceiras pessoas, nos
seguintes termos:
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
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III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Pois bem.
Inicialmente, se for feita uma leitura apressada do inciso III do art.
134 com o inciso III do art. 135, ambos do CTN, pode parecer que o sócio ou
administrador será sempre responsável solidário pelos débitos da pessoa
jurídica contribuinte, caso seja impossível exigir desta pessoa jurídica o
cumprimento da obrigação tributária. Contudo, tal conclusão decorre de
apressada leitura dos mencionados dispositivos legais.
A regra geral é a de que o contribuinte é o primeiro responsável
pelo pagamento do tributo gerado por alguma ação que este praticou. A
exceção é que tal responsabilidade pode ser transferida para terceiro, no caso
o administrador judicial.
Todavia, no presente caso não vislumbra-se a necessidade de
responsabilizar o administrador judicial sobre os tributos devidos pelos
recuperandos. Ademais, a responsabilidade solidária, caso houver, será entre
os sócios da empresa recuperanda.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, determino:
a) Intimem-se os recuperandos para, no prazo de 05
dias, regularizar os pagamentos dos honorários desta Administração Judicial,
sob as penas dispostas nos artigos 64, V, c/c 65, da Lei de Regência;
b) Intimem-se as partes contrárias para, caso queiram, manifestarse acerca dos embargos de declaração apresentados no evento 512, no prazo
de 05 dias,
c) Indeﬁro os pedidos apresentados pelo Estado do Tocantins no
evento 313;
d) Em relação aos pedidos realizados no evento 329, informo que os
mesmos serão analisados apos a manifestação de todos os credores
interessados.
e) Proceda a escrivania com a a intimação dos demais credores, nos
termos da decisão proferida no evento 337, nos endereços fornecidos no
evento 509.
Intimem-se. Cumpra-se.
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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, com
fundamento no artigo 55, da Lei nº 11.101/2005, apresentar OBJEÇÃO AO PLANO
DE RECUPERAÇÃO apresentado no ev. 223, pelas razões de fato e de direito a
seguir expostas.

01.

Conforme estabelece o artigo 55 da Lei nº

11.101/2005, a ora credora Octante MANIFESTA SUA DISCORDÂNCIA EXPRESSA
aos termos do plano de recuperação judicial dos Recuperandos acostado aos autos
no ev. 223, conforme os pontos abaixo elencados

I. DA OBJEÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

I.a. Do necessário controle prévio de legalidade do plano de recuperação.

02.

Extrai-se do plano de recuperação apresentado

que os Recuperandos pretendem a redução dos valores dos créditos, modificação dos
prazos e de suas condições de pagamento de forma ilegal, de modo que se a
proposta, for aprovada por uma maioria em assembleia de credores, imponha a sua
vontade aos credores insatisfeitos que ao plano deveriam se submeter.

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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03.

A questão é que a proposta não é razoável e,

portanto, acaba por macular o espírito da Lei nº 11.101/2005. Ao contrário, o plano ora
objetado é agressivo e busca a imposição de carência, deságio nos valores dos
créditos, atualização monetária pela TR, juros de 1% a.a. que se distanciam do
objetivo pretendido pelo legislador.

04.

Vale dizer, o que os Recuperandos vislumbram

que é um grupo de credores que com eles possam se alinhar forme a maioria para
aprovação do plano de recuperação judicial, sendo que os demais credores que não
concordarem se verão na condição de serem bastante prejudicados, tendo seus
créditos diluídos, alterados e as suas garantias extirpadas.

05.

O plano ora contrariado tenta impor condições de

pagamento a perder de vistas, que praticamente perpetuam a dívida, significam a
expropriação dos direitos creditórios sem o devido processo legal. O princípio da
preservação da empresa, permissa vênia, não pode prevalecer sobre os princípios da
segurança jurídica e da proporcionalidade, bem como sobre o direito fundamental da
propriedade protegido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos XXII e XXIV,
pela simples vontade de outros credores que vão receber seus créditos em condições
mais favoráveis.

06.

A imposição da vontade de um grupo sobre os

demais que não concordam com ele implica em ilegalidade (enriquecimento sem
causa - artigo 884 Código Civil) e inconstitucionalidade (já apontada) nessa prática,
pois permite a desapropriação pura, simples e sem indenização dos direitos
creditórios daqueles que ousam discordar dos termos do plano de recuperação.

07.

E nem se alegue que a expropriação poderia

ocorrer a bem do interesse público (preservação da empresa e empregos), se ela é
feita sem o devido processo legal e sem direito a indenização. A propósito, permitir
que um grupo de credores faça o que nem o Estado poderia fazer é ilegal e
inconstitucional – desapropriar os direitos dos discordantes -, pois autoriza eventual
alinhamento dos Recuperandos com a maioria sendo essa estratégia a chave para a
aprovação da sua pretensão.
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08.

O que se vê é que o plano ora contrariado apenas

visa impor grandes prejuízos aos credores e não mudanças administrativas, busca de
eficiência e outras medidas necessárias para o saneamento financeiro da empresa.

09.

Os aspectos jurídicos que gravitam em torno do

plano ora contrariado e as ilegalidades e inconstitucionalidades adrede tratadas,
impõem, desde logo, o controle de legalidade a ser realizado por esse E. Juízo,
inclusive para que se preserve o princípio da igualdade entre os credores, para que
ele não seja esquecido ou mitigado em nome da preservação da empresa e de
benefícios atribuídos a credores tidos por alinhados em contribuir com os
Recuperandos. Louvável conceito teórico, péssimo efeito prático, pois mesmo os
credores considerados fomentadores, em diversos casos, sequer são pagos.

10.

Outro aspecto que mercê atenção é a intensão

dos devedores como as Recuperandas de se perpetuarem no mercado a qualquer
custo, sem possibilitar que outros agentes econômicos que tenham condições de
gerar riquezas possam a vir ocupar o espaço por eles deixados.

11.

Tanto é assim que a modificação de planos

aprovados se tornou prática corriqueira, ou seja, nem mesmo um plano péssimo como
o ora contrariado traz segurança jurídica porque ele ainda poderá ser modificado para
pior, claro, tudo em nome do princípio da preservação da empresa, cuja efetividade
não apresenta comprovação prática.

12.

Se esse E. Juízo não realizar desde logo o

controle de legalidade do plano ora debatido, verá o descumprimento dos
contratos, a falta de pagamento das dívidas e a perpetuação da desigualdade
entre os credores. Pior, permitirá o sucesso dos maus administradores e a punição
dos credores. Não há dúvidas de que se permitir esse estado de coisas é concordar
com a insegurança jurídica.

13.

Não

há

sequer

proporcionalidade

nessa

interpretação, pois ela ignora que também é preciso preservar as empresas credoras.
Afinal, elas também têm função social. Também tem empregados.

14.

Dessa forma, necessário se faz o controle prévio

de legalidade do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos Recuperandos.
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I.b. Da abusividade do deságio proposto

15.

Os Recuperandaos apresentam uma proposta

para pagamento dos credores quirografários com um deságio abusivo de 80% (oitenta
por cento), o que beira ao absurdo, vez que desarrazoado e desproporcional
permitindo, se for aceito, a aniquilação dos credores sob o argumento de que tal
proposta permitiria a recuperação das empresas.

16.

Ora, se os credores não se opuserem à tal

previsão de pagamento na Assembleia Geral de Credores, ela será plenamente válida,
pois estava prevista no plano apresentado.

17.

Cediço que os critérios estabelecidos para os

pagamentos dos credores são aviltantes, ferindo frontalmente o espirito da Lei de
Recuperação de Empresas, pois viola os artigos 49, caput e §º 1º e 2º, 52, III, 50, 61 e
62 da Lei nº 11.101/05.

18.

O que se vê é que as premissas do plano de

recuperação submetido aos credores maculam, além dos dispositivos da Lei nº
11.101/2005, diversos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais.

19.

De fato, interessa a todos os credores a satisfação

de seu crédito e a continuidade dos Recuperandos, contudo, os credores não podem
sujeitar-se ao recebimento do seu crédito de forma desproporcional e abusiva, tal
como apresentada pelos Recuperandos, motivo pelo qual a Octante se opõe
expressamente ao deságio proposto, bem como a íntegra do plano de recuperação
apresentado.

I.c. Do prazo de carência previsto no PRJ, da correção monetária pela TR e juros
de 1% a.m.

20.

O Plano de Recuperação além do deságio

abusivo apresentado de 80% (oitenta por cento), prevê o pagamento dos credores em
144 parcelas mensais, com prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses a contar da
homologação do PRJ e, ainda, a previsão de correção pela TR e juros de 1% a.m.
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21.

Inadmissível o prazo de carência de 36 (trinta e

seis) meses a contar da homologação do PRJ, conforme apresentado pelos
Recuperandos, visto que não é possível prever a data inicial para os pagamentos,
podendo se estender por prazo indeterminado, bem como o prazo de carência previsto
no plano extrapola os 02 anos de fiscalização legal previstos em lei, sem que os
Recuperandos tenha que arcar com os pagamentos dos seus credores.

22.

Outrossim,

os

Recuperandos

apresentam

a

proposta para pagamento dos débitos com a inclusão de correção monetária pela
TR e juros de 1% a.m.. Tal proposta também não pode ser aceita, visto que abusiva,
na medida em que não recompõe o crédito sub judice. Destaca-se, ainda, a
abusividade da proposta dos Recuperandos de pagamento dos credores em 144
(cento e quarenta e quatro) meses.

23.

Ressalte-se que sem a devida inclusão de juros e

correção monetária, ao menos, desde o ajuizamento da recuperação, bem como o
longo prazo apresentado implicam em prejuízo demasiado aos credores, superior ao
que suportariam se a hipótese fosse de falência dos devedores.

24.

Por todo o exposto, resta claro que o plano

apresentado pelos Recuperandos, especialmente ao tocante à forma de pagamento
proposta, é abusivo e não se coaduna com os princípios previstos na Lei
11.101/05 e, por esse motivo, não pode ser aceito pela Mosaic.

I.d. Da impossibilidade de supressão e extinção das garantias prestadas pelos
Recuperandos e seus sócios – impossibilidade de extinção de ações em face de
coobrigados

25.

O plano de recuperação judicial prevê ainda de

forma ilegal, a supressão e extinção das garantias reais e/ou fidejussórias prestadas
pelos Recuperandos e pelos seus sócios existentes em nome dos Credores após a
homologação do plano.

26.

Cumpre destacar que é ilegal, a pretensão dos

Recuperandos que não pode prevalecer, eis que ofende o art. 59 da Lei
11.101/05 (que permite a novação, sem prejuízo das garantias).
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27.

Outrossim, eventual supressão e extinção de

garantias prestadas pelos Recuperandos somente poderá ocorrer com a devida
autorização do credor titular da garantia.

28.

Ademais, a pretensão dos Recuperandos de

extinção de ações de execução movida em face de seus sócios e coobrigados
também é ilegal, na medida em que viola o quanto disposto no artigo 49, §1º da Lei
11.101/05.

29.

Isto

posto,

a

previsão

proposta

pelos

Recuperandos é ilegal, afrontando o quanto disposto nos artigos 49, §1º e 59 da Lei
11.101/05 e, por esse motivo, não pode ser aceita pela Octante.

I.e. da nulidade da novação da dívida.

30.

Outrossim,

os

Recuperandos

pretendem

novamente de forma ilegal a novação da dívida com a aprovação do plano. Denota-se
que os Recuperandos pretendem a novação de todos os créditos e obrigações sujeitos
à recuperação judicial.

31.

Cumpre destacar que a novação da recuperação

judicial é diversa da novação civil. Assim, não é possível, pior, é ilegal, a pretensão de
se extinguir não só as garantias dos credores como também os avais dos
Recuperandos.

32.

Conforme

anota

MANOEL

DE

QUEIROZ

PEREIRA CALÇAS (Novação Recuperacional, in Revista do Advogado, nº 105, São
Paulo, setembro/2009, p. 115), “o instituto da novação previsto na recuperação
judicial, nos termos da disciplina que lhe foi dada pela Lei nº 11.101/2005, configura
tema complexo e inçado de dificuldades”, não se podendo enfrenta-lo de forma
simplista como querem fazer crer os Recuperandos.

33.

Afirma o mesmo autor sem titubeios que “a

novação, prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, não tem a mesma natureza
jurídica do instituto regrado pelo art. 360 do Código Civil” (op. cit., p. 118) g.n. Não
é por outra razão que, invocando JORGE LOBO, conclui: “‘O plano de recuperação,
aprovado pela assembleia geral e homologado pelo Juízo, altera o objeto da
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obrigação ou substitui o sujeito passivo ou ambos, mas, atente-se, não modifica as
garantias originais das obrigações novadas, quer as reais, quer as pessoais,
que se mantém íntegras, conforme dispõe o art. 49, § 1º, e é reafirmado pelo art.
59, caput’”. g.n.

34.

Com

efeito,

a

jurisprudência

do

C.

STJ

compartilha do mesmo entendimento. Confira-se:

35.

Essa pretensão não pode prevalecer, eis que

ofende o art. 59 da Lei 11.101/05 (que permite a novação, sem prejuízo das garantias)
e resta desde já impugnada pela Credora Octante,
II – CONCLUSÃO

36.

Ante

o

exposto,

a

Credora

Octante

expressamente impugna e se opõe integralmente ao Plano de Recuperação
Judicial apresentado pelos Recuperandos e requer seja, desde logo, realizado o
seu controle de legalidade por este E. Juízo, antes de se convocar, nos termos do
artigo 56 da referida Lei, a Assembleia Geral de Credores, para que se delibere sobre
o plano ora debatido e, ainda, sobre a formação do Comitê de Credores.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 531, PET1, Página 8

8

37.

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, 21 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 CIVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ - TO

Processo nº: 0002360-65.2020.8.27.2721

VERT

COMPANHIA

SECURITIZADORA,

por

seus

advogados, nos autos da Recuperação Judicial ajuizada por FOCO AGRONEGÓCIOS
S/A E OUTROS, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com
fundamento no artigo 55, da Lei nº 11.101/2005, apresentar OBJEÇÃO AO PLANO
DE RECUPERAÇÃO apresentado no ev. 223, pelas razões de fato e de direito a
seguir expostas.

01.

Conforme estabelece o artigo 55 da Lei nº

11.101/2005, a ora credora VERT MANIFESTA SUA DISCORDÂNCIA EXPRESSA
aos termos do plano de recuperação judicial dos Recuperandos acostado aos autos
no ev. 223, conforme os pontos abaixo elencados

I. DA OBJEÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

I.a. Do necessário controle prévio de legalidade do plano de recuperação.

02.

Extrai-se do plano de recuperação apresentado

que os Recuperandos pretendem a redução dos valores dos créditos, modificação dos
prazos e de suas condições de pagamento de forma ilegal, de modo que se a
proposta, for aprovada por uma maioria em assembleia de credores, imponha a sua
vontade aos credores insatisfeitos que ao plano deveriam se submeter.

Av. Francisco Matarazzo, nº 1 500 – 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

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 532, PET1, Página 2

2

03.

A questão é que a proposta não é razoável e,

portanto, acaba por macular o espírito da Lei nº 11.101/2005. Ao contrário, o plano ora
objetado é agressivo e busca a imposição de carência, deságio nos valores dos
créditos, atualização monetária pela TR, juros de 1% a.a. que se distanciam do
objetivo pretendido pelo legislador.

04.

Vale dizer, o que os Recuperandos vislumbram

que é um grupo de credores que com eles possam se alinhar forme a maioria para
aprovação do plano de recuperação judicial, sendo que os demais credores que não
concordarem se verão na condição de serem bastante prejudicados, tendo seus
créditos diluídos, alterados e as suas garantias extirpadas.

05.

O plano ora contrariado tenta impor condições de

pagamento a perder de vistas, que praticamente perpetuam a dívida, significam a
expropriação dos direitos creditórios sem o devido processo legal. O princípio da
preservação da empresa, permissa vênia, não pode prevalecer sobre os princípios da
segurança jurídica e da proporcionalidade, bem como sobre o direito fundamental da
propriedade protegido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos XXII e XXIV,
pela simples vontade de outros credores que vão receber seus créditos em condições
mais favoráveis.

06.

A imposição da vontade de um grupo sobre os

demais que não concordam com ele implica em ilegalidade (enriquecimento sem
causa - artigo 884 Código Civil) e inconstitucionalidade (já apontada) nessa prática,
pois permite a desapropriação pura, simples e sem indenização dos direitos
creditórios daqueles que ousam discordar dos termos do plano de recuperação.

07.

E nem se alegue que a expropriação poderia

ocorrer a bem do interesse público (preservação da empresa e empregos), se ela é
feita sem o devido processo legal e sem direito a indenização. A propósito, permitir
que um grupo de credores faça o que nem o Estado poderia fazer é ilegal e
inconstitucional – desapropriar os direitos dos discordantes -, pois autoriza eventual
alinhamento dos Recuperandos com a maioria sendo essa estratégia a chave para a
aprovação da sua pretensão.
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08.

O que se vê é que o plano ora contrariado apenas

visa impor grandes prejuízos aos credores e não mudanças administrativas, busca de
eficiência e outras medidas necessárias para o saneamento financeiro da empresa.

09.

Os aspectos jurídicos que gravitam em torno do

plano ora contrariado e as ilegalidades e inconstitucionalidades adrede tratadas,
impõem, desde logo, o controle de legalidade a ser realizado por esse E. Juízo,
inclusive para que se preserve o princípio da igualdade entre os credores, para que
ele não seja esquecido ou mitigado em nome da preservação da empresa e de
benefícios atribuídos a credores tidos por alinhados em contribuir com os
Recuperandos. Louvável conceito teórico, péssimo efeito prático, pois mesmo os
credores considerados fomentadores, em diversos casos, sequer são pagos.

10.

Outro aspecto que mercê atenção é a intensão

dos devedores como as Recuperandas de se perpetuarem no mercado a qualquer
custo, sem possibilitar que outros agentes econômicos que tenham condições de
gerar riquezas possam a vir ocupar o espaço por eles deixados.

11.

Tanto é assim que a modificação de planos

aprovados se tornou prática corriqueira, ou seja, nem mesmo um plano péssimo como
o ora contrariado traz segurança jurídica porque ele ainda poderá ser modificado para
pior, claro, tudo em nome do princípio da preservação da empresa, cuja efetividade
não apresenta comprovação prática.

12.

Se esse E. Juízo não realizar desde logo o

controle de legalidade do plano ora debatido, verá o descumprimento dos
contratos, a falta de pagamento das dívidas e a perpetuação da desigualdade
entre os credores. Pior, permitirá o sucesso dos maus administradores e a punição
dos credores. Não há dúvidas de que se permitir esse estado de coisas é concordar
com a insegurança jurídica.

13.

Não

há

sequer

proporcionalidade

nessa

interpretação, pois ela ignora que também é preciso preservar as empresas credoras.
Afinal, elas também têm função social. Também tem empregados.

14.

Dessa forma, necessário se faz o controle prévio

de legalidade do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos Recuperandos.
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I.b. Da abusividade do deságio proposto

15.

Os Recuperandaos apresentam uma proposta

para pagamento dos credores quirografários com um deságio abusivo de 80% (oitenta
por cento), o que beira ao absurdo, vez que desarrazoado e desproporcional
permitindo, se for aceito, a aniquilação dos credores sob o argumento de que tal
proposta permitiria a recuperação das empresas.

16.

Ora, se os credores não se opuserem à tal

previsão de pagamento na Assembleia Geral de Credores, ela será plenamente válida,
pois estava prevista no plano apresentado.

17.

Cediço que os critérios estabelecidos para os

pagamentos dos credores são aviltantes, ferindo frontalmente o espirito da Lei de
Recuperação de Empresas, pois viola os artigos 49, caput e §º 1º e 2º, 52, III, 50, 61 e
62 da Lei nº 11.101/05.

18.

O que se vê é que as premissas do plano de

recuperação submetido aos credores maculam, além dos dispositivos da Lei nº
11.101/2005, diversos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais.

19.

De fato, interessa a todos os credores a satisfação

de seu crédito e a continuidade dos Recuperandos, contudo, os credores não podem
sujeitar-se ao recebimento do seu crédito de forma desproporcional e abusiva, tal
como apresentada pelos Recuperandos, motivo pelo qual a VERT se opõe
expressamente ao deságio proposto, bem como a íntegra do plano de recuperação
apresentado.

I.c. Do prazo de carência previsto no PRJ, da correção monetária pela TR e juros
de 1% a.m.

20.

O Plano de Recuperação além do deságio

abusivo apresentado de 80% (oitenta por cento), prevê o pagamento dos credores em
144 parcelas mensais, com prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses a contar da
homologação do PRJ e, ainda, a previsão de correção pela TR e juros de 1% a.m.
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21.

Inadmissível o prazo de carência de 36 (trinta e

seis) meses a contar da homologação do PRJ, conforme apresentado pelos
Recuperandos, visto que não é possível prever a data inicial para os pagamentos,
podendo se estender por prazo indeterminado, bem como o prazo de carência previsto
no plano extrapola os 02 anos de fiscalização legal previstos em lei, sem que os
Recuperandos tenha que arcar com os pagamentos dos seus credores.

22.

Outrossim,

os

Recuperandos

apresentam

a

proposta para pagamento dos débitos com a inclusão de correção monetária pela
TR e juros de 1% a.m.. Tal proposta também não pode ser aceita, visto que abusiva,
na medida em que não recompõe o crédito sub judice. Destaca-se, ainda, a
abusividade da proposta dos Recuperandos de pagamento dos credores em 144
(cento e quarenta e quatro) meses.

23.

Ressalte-se que sem a devida inclusão de juros e

correção monetária, ao menos, desde o ajuizamento da recuperação, bem como o
longo prazo apresentado implicam em prejuízo demasiado aos credores, superior ao
que suportariam se a hipótese fosse de falência dos devedores.

24.

Por todo o exposto, resta claro que o plano

apresentado pelos Recuperandos, especialmente ao tocante à forma de pagamento
proposta, é abusivo e não se coaduna com os princípios previstos na Lei
11.101/05 e, por esse motivo, não pode ser aceito pela Mosaic.

I.d. Da impossibilidade de supressão e extinção das garantias prestadas pelos
Recuperandos e seus sócios – impossibilidade de extinção de ações em face de
coobrigados

25.

O plano de recuperação judicial prevê ainda de

forma ilegal, a supressão e extinção das garantias reais e/ou fidejussórias prestadas
pelos Recuperandos e pelos seus sócios existentes em nome dos Credores após a
homologação do plano.

26.

Cumpre destacar que é ilegal, a pretensão dos

Recuperandos que não pode prevalecer, eis que ofende o art. 59 da Lei
11.101/05 (que permite a novação, sem prejuízo das garantias).
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27.

Outrossim, eventual supressão e extinção de

garantias prestadas pelos Recuperandos somente poderá ocorrer com a devida
autorização do credor titular da garantia.

28.

Ademais, a pretensão dos Recuperandos de

extinção de ações de execução movida em face de seus sócios e coobrigados
também é ilegal, na medida em que viola o quanto disposto no artigo 49, §1º da Lei
11.101/05.

29.

Isto

posto,

a

previsão

proposta

pelos

Recuperandos é ilegal, afrontando o quanto disposto nos artigos 49, §1º e 59 da Lei
11.101/05 e, por esse motivo, não pode ser aceita pela VERT.

I.e. da nulidade da novação da dívida.

30.

Outrossim,

os

Recuperandos

pretendem

novamente de forma ilegal a novação da dívida com a aprovação do plano. Denota-se
que os Recuperandos pretendem a novação de todos os créditos e obrigações sujeitos
à recuperação judicial.

31.

Cumpre destacar que a novação da recuperação

judicial é diversa da novação civil. Assim, não é possível, pior, é ilegal, a pretensão de
se extinguir não só as garantias dos credores como também os avais dos
Recuperandos.

32.

Conforme

anota

MANOEL

DE

QUEIROZ

PEREIRA CALÇAS (Novação Recuperacional, in Revista do Advogado, nº 105, São
Paulo, setembro/2009, p. 115), “o instituto da novação previsto na recuperação
judicial, nos termos da disciplina que lhe foi dada pela Lei nº 11.101/2005, configura
tema complexo e inçado de dificuldades”, não se podendo enfrenta-lo de forma
simplista como querem fazer crer os Recuperandos.

33.

Afirma o mesmo autor sem titubeios que “a

novação, prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, não tem a mesma natureza
jurídica do instituto regrado pelo art. 360 do Código Civil” (op. cit., p. 118) g.n. Não
é por outra razão que, invocando JORGE LOBO, conclui: “‘O plano de recuperação,
aprovado pela assembleia geral e homologado pelo Juízo, altera o objeto da
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obrigação ou substitui o sujeito passivo ou ambos, mas, atente-se, não modifica as
garantias originais das obrigações novadas, quer as reais, quer as pessoais,
que se mantém íntegras, conforme dispõe o art. 49, § 1º, e é reafirmado pelo art.
59, caput’”. g.n.

34.

Com

efeito,

a

jurisprudência

do

C.

STJ

compartilha do mesmo entendimento. Confira-se:

35.

Essa pretensão não pode prevalecer, eis que

ofende o art. 59 da Lei 11.101/05 (que permite a novação, sem prejuízo das garantias)
e resta desde já impugnada pela Credora VERT.
II – CONCLUSÃO

36.

Ante o exposto, a Credora VERT expressamente

impugna e se opõe integralmente ao Plano de Recuperação Judicial apresentado
pelos Recuperandos e requer seja, desde logo, realizado o seu controle de
legalidade por este E. Juízo, antes de se convocar, nos termos do artigo 56 da
referida Lei, a Assembleia Geral de Credores, para que se delibere sobre o plano ora
debatido e, ainda, sobre a formação do Comitê de Credores.
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37.

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, 21 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 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,
em atendimento à determinação retro, juntar os comprovantes de pagamento da
remuneração da Administração Judicial.
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, 21 de outubro 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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Tipo documento:
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21/10/2020 09:34:48

Pagamento de TED - Internet Banking
Identificação da transferência

12466

Criada em

09/09/2020 10:20:49

Data da transferência

09/09/2020

Valor

R$ 60.000,00

Natureza

Transferência Eletrônica de Disponível

Motivo da transferência

10 - Crédito em Conta

Histórico
Agência debitada

100

Conta debitada

345/FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Informações do Favorecido
Banco

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta

130011962/VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS LT

CPF/CNPJ

32.426.616/0001-15

Conta Poupança

Não

Autenticação

STR20200909034278677
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Documento 12
Tipo documento:
OUTROS
Evento:
PETIÇÃO
Data:
21/10/2020 19:18:53
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
533
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21/10/2020 09:35:31

Pagamento de TED - Internet Banking
Identificação da transferência

11803

Criada em

19/08/2020 16:51:21

Data da transferência

19/08/2020

Valor

R$ 15.000,00

Natureza

Transferência Eletrônica de Disponível

Motivo da transferência

10 - Crédito em Conta

Histórico

AJ

Agência debitada

100

Conta debitada

345/FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Informações do Favorecido
Banco

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta

130011962/VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS LT

CPF/CNPJ

32.426.616/0001-15

Conta Poupança

Não

Autenticação

STR20200819035537594
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Tipo documento:
OUTROS
Evento:
PETIÇÃO
Data:
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Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
533
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19/10/2020

GC Brasil - Conta Digital

19/10/2020 17:08:41

Agendamento de TED - Internet Banking
Identificação da transferência:

14683

Criada em

19/10/2020 17:08:41

Data da transferência

20/10/2020

Valor

R$ 20.000,00

Natureza

Transferência Eletrônica de Disponível

Motivo da transferência

Crédito em Conta

Histórico

ADTO.

Agência debitada

100

Conta debitada

345/FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Informações do Favorecido
Banco

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta

130011962/VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS LT

CPF/CNPJ

32.426.616/0001-15

Conta Poupança

Não

* Atenção: caso a conta não possua saldo suficiente na data de liquidação prevista, o agendamento será cancelado.

https://ib.gestaodecontasbrasil.com.br/ted_transfers/14683

1/1
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Tipo documento:
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Tipo documento:
OUTROS
Evento:
PETIÇÃO
Data:
21/10/2020 19:18:53
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
533
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21/10/2020 09:35:19

Pagamento de TED - Internet Banking
Identificação da transferência

12055

Criada em

28/08/2020 12:14:09

Data da transferência

28/08/2020

Valor

R$ 8.000,00

Natureza

Transferência Eletrônica de Disponível

Motivo da transferência

10 - Crédito em Conta

Histórico
Agência debitada

100

Conta debitada

345/FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Informações do Favorecido
Banco

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta

130011962/VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS LT

CPF/CNPJ

32.426.616/0001-15

Conta Poupança

Não

Autenticação

STR20200828034529713
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Tipo documento:
OUTROS
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533
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30/09/2020 16:15:40

Agendamento de TED - Internet Banking
Identificação da transferência

13714

Criada em

30/09/2020 16:15:26

Data da transferência

30/09/2020

Valor

R$ 10.000,00

Natureza

Transferência Eletrônica de Disponível

Motivo da transferência

10 - Crédito em Conta

Histórico

ADTO.

Agência debitada

100

Conta debitada

345/FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Informações do Favorecido
Banco

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta

130011962/VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS LT

CPF/CNPJ

32.426.616/0001-15

Conta Poupança

Não

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AOS EVENTOS: 424 E 430
Data:
22/10/2020 10:41:24
Usuário:
SP344392 - ANA JULIA SARAMELO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
534

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 534, PET1, Página 1

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ – ESTADO DE TOCANTIS

Processo n. 0002360-65.2020.8.27.2721
Recuperação Judicial

AUDAX

NP

2

FUNDO

DE

INVESTIMENTOS

EM

DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS E MERCANTIS NÃO PADRONIZADO,
constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito no CNPJ sob nº 30.687.493/000140, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 3º Andar, Jardim Paulistano, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos autos da Recuperação Judicial ajuizada
por FOCO

AGRONEGÓCIOS

S/A, por sua advogada que ao final subscreve, vem

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 55 da Lei
11.101/2005, apresentar sua
OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
proposto pela recuperanda (evento n° 223), diante da evidente inviabilidade de sua
aprovação, nos termos a seguir expostos.
I. DA TEMPESTIVIDADE
No presente caso, a publicação do edital previsto nos artigos
7º, parágrafo 2º e 53, parágrafo único, ambos da Lei nº 11.101/2005 ocorreu em
24.09.2020.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 534, PET1, Página 2

Conforme prevê o artigo 55 da Lei 11.101/05, o prazo para
apresentação da competente objeção ao plano é de 30 (trinta) dias corridos contados da
publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º da mesma lei.
Sendo assim, o referido prazo se encerraria em 24.10.2020,
entretanto, por se tratar de dia não útil, de acordo com o artigo 224, parágrafo 2º do
Código de Processo Civil, deverá considerar o primeiro dia útil seguinte, ou seja, o prazo
final se encerrará em 26.10.2020. Logo, conclui-se pela TEMPESTIVIDADE da objeção
que se apresenta.
II – DAS ILEGALIDADES EXISTENTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
II.I - DO PAGAMENTO PROPOSTO AOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS
Inicialmente, destacamos a proposta apresentada pela
Recuperanda para pagamento dos credores quirografários da classe III.
•

Desconto de 80% (oitenta por cento);

•

Prazo de carência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da
publicação da decisão que homologar o plano;

•

Pagamento em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais;

•

Aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela TR –
Taxa Referencial a partir da primeira parcela.
Pois bem, de início, impressiona o altíssimo desconto infligido pela

Recuperanda, uma ousadia de 80% (oitenta por cento) do crédito nominal. Logo,
um desrespeito a obrigação contraída pela Recuperanda perante seus credores.
Em seguida, a Recuperanda apresenta um prazo de carência de
36 (trinta e seis) meses totalizando 03 (três) anos para dar início aos efetivos
pagamentos.
Um completo absurdo que demonstra claramente uma manobra
da Recuperanda, pois com a carência proposta, qualquer descumprimento das
obrigações previstas no plano não acarretará a convolação da Recuperação

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 534, PET1, Página 3

Judicial em Falência, tendo em vista o prazo de 02 (dois) anos em que o devedor
permanecerá no processo recuperacional, conforme prevê o artigo 61, parágrafo 1º da Lei
11.101/2005. Vejamos:
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as
obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois)
anos depois da concessão da recuperação judicial.
§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano
acarretará a convolação da recuperação em falência, nos
termos do art. 73 desta Lei.
Ou seja, após toda a carência proposta que totaliza 03
(três) anos, qualquer inadimplemento causará maiores transtornos a qualquer
credor, pois deverá requerer seu crédito através de ação executiva autônoma
ou ação de falência.
Não bastando isso, o pagamento proposto ocorrerá em
144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, o que totaliza 12 (doze
anos) anos!
Sendo assim, considerando o prazo de carência proposto
mais o prazo de pagamento efetivo, nos deparamos com um prazo total de 15 (quinze)
anos para recebimento de 20% (vinte por cento) do crédito devido aos
credores!
Um verdadeiro absurdo!
Por isso, já podemos notar que, o processo recuperacional
será completamente inviável à Recuperanda, pois demonstra através das suas propostas
absurdas de pagamentos que não possui meios eficientes para superação da sua suposta
crise econômico-financeira.
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Outro ponto a ser considerado é, além de todo tempo a ser
suportado pelos credores, a correção e aplicação de juros ocorrerá a partir do pagamento
da primeira parcela, ou seja, o crédito restará sem qualquer atualização todo o
período entre a data do pedido de recuperação e a homologação do plano, o
que não se sabe quando e nem mesmo se ocorrerá.
A bem da verdade, a aplicação do deságio excessivo, bem
como

os

prazos

extremamente

extensos,

reflete

o

oportunismo

da

Recuperanda que se aproveita do seu suposto quadro econômico financeiro para obter
melhores condições de pagamento, em detrimento dos interesses dos credores, que,
certamente, sofrerão inúmeros prejuízos com a referida condição.
Ainda, se os credores realmente se sujeitarem ao prazo previsto
para cumprimento (15 anos após a homologação), terão seus créditos
severamente depreciados pela inflação, pois a remuneração irrisória (INDÍCE
TR) prevista no Plano sequer é suficiente para corrigir monetariamente o
capital dos credores.
Logo,

podemos

concluir

que

a

proposta

de

pagamento

apresentada pela Recuperanda é um completo desrespeito aos credores, causando
um imenso prejuízo a cada um deles. Demonstrando sua completa inviabilidade e,
dessa forma, a impossibilidade da subsistência do PRJ na forma como
apresentado.

II.II – DA SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS E IMPEDIMENTO DO
AJUIZAMENTO E PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS
No item 3.1, cláusulas 4ª, 5ª e 6ª do PRJ, a Recuperanda
propõe a supressão de todas as garantias assumidas pela devedora, bem como
sócios, diretores e até mesmo funcionários, sendo elas reais, fidejussórias ou
quaisquer outras existentes. Ainda, prevê que as referidas supressões ocorrerão
automaticamente, sem a necessidade de autorização expressa do respectivo
credor.
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Ainda, prevê que qualquer credor NÃO poderá ajuizar ou
prosseguir com ações ou execuções judiciais contra as empresas, seus proprietários ou
mesmo garantidores a partir da homologação do Plano, devendo cada ação ser extinta.
Pois bem, primeiramente, há necessidade de demonstrar
que a novação prevista na Lei 11.101/2005 atinge tão somente a Recuperanda,
conforme artigo 59:
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias,
observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Além disso, na parte final do referido artigo, demonstra, sem
qualquer dúvida, quanto a proteção e manutenção das garantias prestadas
perante os credores.
Logo, desde já, podemos afirmar que o PRJ apresenta
cláusulas ilegais, forçando uma prorrogação do benefício da novação
unicamente aplicável à Recuperanda, aos seus garantidores, até mesmo
funcionários!
Ao contrário do previsto no plano, tanto a Lei 11.101/2005,
bem como a jurisprudência pátria estabelecem que a Recuperação Judicial NÃO suprime
garantias ou impede o ajuizamento ou mesmo prosseguimento das ações ajuizadas em
face de terceiros. Vejamos:

"a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção
de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput,
e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por
força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"(
(REsp

n.

1.333.349/SP,

Relator

Ministro

LUIS

FELIPE

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJE
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2/2/2015).
Ainda, há destaque no PRJ de que a supressão não
necessita de autorização expressa do credor, ou seja, mais uma ilegalidade gritante,
pois a garantia além de ser autônoma é um direito adquirido pelo credor,
devidamente resguardada pela Lei de Recuperação Judicial, conforme seu
artigo 49.
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
À

vista

disso,

notem que

qualquer

supressão,

sem

autorização do respectivo credor, é completamente ilegal e arbitrária!
Portanto,

Excelência,

as

referidas

cláusulas

são

completamente ILEGAIS e consequentemente NULAS, pois afrontam expressamente os
direitos resguardados pela própria Lei de Recuperação Judicial. Logo, essa credora
discorda expressamente de qualquer liberação de suas garantias, seja ela
pessoal ou real, assim como discorda do impedimento previsto para
ajuizamento ou prosseguimento de ações contra terceiros garantidores.

III – DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, a credora AUDAX NP 2 FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS E MERCANTIS
NÃO PADRONIZADO discorda veemente do Plano de Recuperação Judicial apresentado,
requerendo desde já a convocação da Assembleia Geral de Credores para
deliberação sobre o referido plano, conforme o artigo 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.
Por fim, em atendimento aos r. despachos de eventos n°
337, itens “c” e “d” e 382, reitera os termos da manifestação apresentada no evento
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n° 331, a fim de manter intactos todos os direitos ADQUIRIDOS por essa credora
sobre os títulos endossados pela Recuperanda.
Nestes Termos
Pede e Espera Deferimento
Campinas/SP, em 22 de outubro de 2020
ANA JUIA SARAMELO MAJOR
OAB/SP 344.392
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS

MM JUIZ DE DIREITO,

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

AMÁLIA CARVALHO CINTRA TRÄSEL
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL

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

da

RECUPERAÇÃO JUDICIAL de FOCO AGRONEGÓCIOS S/A E OUTRO, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 55, da Lei 11.101/05,
apresentar OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado em
05/06/2020, nos termos a seguir expostos

I. DA TEMPESTIVIDADE
O Edital de Aviso de Apresentação do Plano de Recuperação Judicial
ainda foi publicado pela imprensa oficial em 24/09/2020. Assim, a presente objeção é tempestiva.

II. DA OBJEÇÃO
O plano de recuperação judicial apresentado viola vários dispositivos da
Lei 11.101/2005 e com viabilidade prática questionável.
Por tal motivo, pretende-se com a presente Objeção atacar os principais
pontos do plano que violam a LRF.
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II.1 DA INVIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA
A finalidade da Lei 11.101/05 é possibilitar a recuperação das empresas
que estejam passando por uma crise econômica financeira passageira.
No entanto, no plano de recuperação apresentado pela Empresa
Recuperanda, as justificativas lançadas deixam claro que os problemas por ela enfrentados são mais
graves que uma simples crise financeira, estando a mesma em estado pré-falimentar.
A situação acima se comprova tendo em vista a manifestação do
Administrador judicial no evento 487 (24/09/2020), onde informar que a recuperanda não honra
os pagamentos dos honorários devidos ao administrador de forma regular, estando inadimplente
com o remanescente relativo a junho e ainda com (três parcelas) em atraso, evidenciando a
inviabilidade econômica da recuperanda.
Por outro lado, o plano de recuperação judicial ofertado não expôs de
forma clara como a empresa conseguirá superar a crise e como fará para honrar os pagamentos
propostos aos credores.
As projeções de crescimento apresentadas pela Empresa Recuperanda não
fazem sentido, levando-se em consideração o seu ramo de atuação, a situação do mercado e o
momento econômico atual.
Assim, a Recuperanda não logrou êxito em cumprir o disposto no inciso
II do art. 53 da LRF, sendo o plano apresentado insubsistente sob o ponto de vista econômico e
financeiro.
II.2 DAS ILEGALIDADES PRESENTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
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.
Para superar a crise que atravessa, propõe realizar o pagamento da classe
III – quirografária, da seguinte forma:
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Carência: 36 (trinta e seis) meses;



Deságio: 80%;



Prazo de pagamento: 144 parcelas mensais



Correção: Taxa referencial (TR) mensal



Juros: 1% ao mês
II. 3 CARÊNCIA
De acordo com o plano de recuperação judicial, a Empresa iniciará a

quitação das dívidas com seus credores das classes III, tão somente 36 meses após a
homologação do plano, sendo que tal quitação se dará no período de 144 meses.
A previsão de 36 meses de carência é manifestamente ilegal e, por
consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61
da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas,
tornando tal previsão legal inócua.
O plano proposto vincula ainda, o início do seu cumprimento ao trânsito
em julgado da decisão que homologar a sua aprovação, alongando ainda mais o prazo de carência
para pagamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial.
A vinculação do início da carência ao trânsito em julgado da sentença que
homologar o plano não possui amparo legal e onera ainda mais os credores, que sequer sabem se
a empresa conseguirá honrar os pagamentos propostos no plano aprovado.
A clausula exposta no plano de recuperação judicial, apenas demonstra a
falta de capacidade de soerguimento da recuperanda.
Sendo que, a cláusula condicional representa um abuso de direito contra a
massa formada por fornecedores e instituições financeiras que investiram na empresa, excedendo,
portanto, os limites impostos pelo fim econômico e social previstos na legislação recuperacional,
devendo ser considerada ilegal.
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II. 4 FORMA DE PAGAMENTO
A Recuperanda propõe o pagamento do plano da seguinte forma: Carência
36 meses; Deságio: 80%; prazo de pagamento de 12 anos (144 parcelas mensais).
A forma proposta, com a correção e juros ao longo do período para
pagamento, somada à carência, como já dito violam o princípio da razoabilidade, bem como levam
à praticamente ao perdão da dívida.
II. 5 DESÁGIO
O plano apresentado pela recuperanda propõe deságio de 80% sobre o
valor inscrito na lista de credores.
O deságio indicado se mostra claramente excessivo e, somado à forma de
pagamento, se consubstanciando também em verdadeiro perdão da dívida.
Tal proposta demonstra, na verdade, a inviabilidade econômica da
empresa.
Deste modo, este credor posiciona-se de forma contrária à concessão do
deságio no percentual desejado, bem como ao longo prazo para pagamento, que deverá observar
os critérios de razoabilidade.
II. 6 LIBERAÇÃO DE GARANTIA SEM O CONSENTIMENTO DO PRÓPRIO CREDOR
O plano prevê que todos os gravames, ônus e garantias reais sobre bens e
direitos do patrimônio da empresa, constituídos para assegurar o pagamento de um crédito
(inclusive hipotecas, penhores e alienações fiduciárias em garantia), serão automática, incondicional
e irrevogavelmente liberados para pagamento total dos credores.
No entanto, referida previsão afronta o § 1º do artigo 50 da Lei
11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas
mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, o que torna referida cláusula
ilegal, e que portanto, deve ser afastada.
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Neste sentido foi o posicionamento do STJ no REsp 1367755/GO, em
14.12.2014 de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, e REsp 1326888/RS, em de
05.05.2014 de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

II. 7 LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS – EXTENSÃO DA NOVAÇÂO AOS
COOBRIGADO
O plano prevê a liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas
pactuadas nos contratos entre devedora e credores, ao estabelecer que a novação alcança os
devedores solidários e demais garantidores.
Entretanto, esta cláusula colide com a regra prevista no § 1º do artigo 49
da LRF, segundo o qual os credores do devedor em recuperação judicial conservam a possibilidade
de execução, independente do avalista, apesar do crédito avalizado estar sujeito à Recuperação
Judicial da empresa avalizada.
A previsão se mostra abusiva, pois importa em piora nas condições de
pagamento aos credores e interfere na relação jurídica havida entre credor e garantidor, não
obrigatoriamente sujeito aos efeitos da recuperação.
A extensão da novação em relação aos coobrigados com a consequente
liberação de garantias pessoais, sem a ressalva da sua aplicação única e exclusivamente àqueles
credores que assim expressamente anuírem também afronta a determinação contida no artigo 59
da LRF, devendo ser considerada ilegal, tanto é assim, que em razão de interpretações divergentes
acerca do assunto, objetivando uniformizar a jurisprudência, , a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça aprovou a Súmula nº 581, segundo a qual a “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 e fidejussória”
Logo, conclui-se que inaplicável esta cláusula.
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III. CONCLUSÃO:
Em razão do excessivo ônus que é repassado aos credores na forma de
pagamento pretendida e demais condições impostas, este credor discorda do plano apresentado.
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 recuperação judicial, de modo a
evitar que os credores aprovem pontos que estejam em desacordo com as normas legais.
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.

IV. PEDIDO:
Ante o exposto, requer o acolhimento da presente Objeção, para que
sejam intimados o Administrador Judicial e as Empresas em Recuperação Judicial a fim de que seja
convocada Assembleia Geral de Credores.
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, 22 de outubro de 2020.
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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

BRADESCO SAÚDE, já qualificado nos autos da RECUPERAÇÃO
JUDICIAL de FOCO AGRONEGÓCIOS S/A E OUTRO, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 55, da Lei 11.101/05, apresentar OBJEÇÃO AO
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado em 05/06/2020, nos termos a seguir
expostos
I. DA TEMPESTIVIDADE
O Edital de Aviso de Apresentação do Plano de Recuperação Judicial
ainda foi publicado pela imprensa oficial em 24/09/2020. Assim, a presente objeção é tempestiva.

II. DA OBJEÇÃO
O plano de recuperação judicial apresentado viola vários dispositivos da
Lei 11.101/2005 e com viabilidade prática questionável.
Por tal motivo, pretende-se com a presente Objeção atacar os principais
pontos do plano que violam a LRF.
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II.1 DA INVIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA
A finalidade da Lei 11.101/05 é possibilitar a recuperação das empresas
que estejam passando por uma crise econômica financeira passageira.
No entanto, no plano de recuperação apresentado pela Empresa
Recuperanda, as justificativas lançadas deixam claro que os problemas por ela enfrentados são mais
graves que uma simples crise financeira, estando a mesma em estado pré-falimentar.
A situação acima se comprova tendo em vista a manifestação do
Administrador judicial no evento 487 (24/09/2020), onde informar que a recuperanda não honra
os pagamentos dos honorários devidos ao administrador de forma regular, estando inadimplente
com o remanescente relativo a junho e ainda com (três parcelas) em atraso, evidenciando a
inviabilidade econômica da recuperanda.
Por outro lado, o plano de recuperação judicial ofertado não expôs de
forma clara como a empresa conseguirá superar a crise e como fará para honrar os pagamentos
propostos aos credores.
As projeções de crescimento apresentadas pela Empresa Recuperanda não
fazem sentido, levando-se em consideração o seu ramo de atuação, a situação do mercado e o
momento econômico atual.
Assim, a Recuperanda não logrou êxito em cumprir o disposto no inciso
II do art. 53 da LRF, sendo o plano apresentado insubsistente sob o ponto de vista econômico e
financeiro.
II.2 DAS ILEGALIDADES PRESENTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
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.
Para superar a crise que atravessa, propõe realizar o pagamento da classe
III – quirografária, da seguinte forma:
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Carência: 36 (trinta e seis) meses;



Deságio: 80%;



Prazo de pagamento: 144 parcelas mensais



Correção: Taxa referencial (TR) mensal



Juros: 1% ao mês
II. 3 CARÊNCIA
De acordo com o plano de recuperação judicial, a Empresa iniciará a

quitação das dívidas com seus credores das classes III, tão somente 36 meses após a
homologação do plano, sendo que tal quitação se dará no período de 144 meses.
A previsão de 36 meses de carência é manifestamente ilegal e, por
consequência, nula, uma vez que impossibilitará ao Judiciário, após o decurso do prazo do art. 61
da LRF, convole a recuperação em falência, no caso de descumprimento das obrigações assumidas,
tornando tal previsão legal inócua.
O plano proposto vincula ainda, o início do seu cumprimento ao trânsito
em julgado da decisão que homologar a sua aprovação, alongando ainda mais o prazo de carência
para pagamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial.
A vinculação do início da carência ao trânsito em julgado da sentença que
homologar o plano não possui amparo legal e onera ainda mais os credores, que sequer sabem se
a empresa conseguirá honrar os pagamentos propostos no plano aprovado.
A clausula exposta no plano de recuperação judicial, apenas demonstra a
falta de capacidade de soerguimento da recuperanda.
Sendo que, a cláusula condicional representa um abuso de direito contra a
massa formada por fornecedores e instituições financeiras que investiram na empresa, excedendo,
portanto, os limites impostos pelo fim econômico e social previstos na legislação recuperacional,
devendo ser considerada ilegal.
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II. 4 FORMA DE PAGAMENTO
A Recuperanda propõe o pagamento do plano da seguinte forma: Carência
36 meses; Deságio: 80%; prazo de pagamento de 12 anos (144 parcelas mensais).
A forma proposta, com a correção e juros ao longo do período para
pagamento, somada à carência, como já dito violam o princípio da razoabilidade, bem como levam
à praticamente ao perdão da dívida.
II. 5 DESÁGIO
O plano apresentado pela recuperanda propõe deságio de 80% sobre o
valor inscrito na lista de credores.
O deságio indicado se mostra claramente excessivo e, somado à forma de
pagamento, se consubstanciando também em verdadeiro perdão da dívida.
Tal proposta demonstra, na verdade, a inviabilidade econômica da
empresa.
Deste modo, este credor posiciona-se de forma contrária à concessão do
deságio no percentual desejado, bem como ao longo prazo para pagamento, que deverá observar
os critérios de razoabilidade.
II. 6 LIBERAÇÃO DE GARANTIA SEM O CONSENTIMENTO DO PRÓPRIO CREDOR
O plano prevê que todos os gravames, ônus e garantias reais sobre bens e
direitos do patrimônio da empresa, constituídos para assegurar o pagamento de um crédito
(inclusive hipotecas, penhores e alienações fiduciárias em garantia), serão automática, incondicional
e irrevogavelmente liberados para pagamento total dos credores.
No entanto, referida previsão afronta o § 1º do artigo 50 da Lei
11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas
mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, o que torna referida cláusula
ilegal, e que portanto, deve ser afastada.
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Neste sentido foi o posicionamento do STJ no REsp 1367755/GO, em
14.12.2014 de relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, e REsp 1326888/RS, em de
05.05.2014 de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

II. 7 LIBERAÇÃO DOS COOBRIGADOS – EXTENSÃO DA NOVAÇÂO AOS
COOBRIGADO
O plano prevê a liberação das garantias pessoais de garantidores e avalistas
pactuadas nos contratos entre devedora e credores, ao estabelecer que a novação alcança os
devedores solidários e demais garantidores.
Entretanto, esta cláusula colide com a regra prevista no § 1º do artigo 49
da LRF, segundo o qual os credores do devedor em recuperação judicial conservam a possibilidade
de execução, independente do avalista, apesar do crédito avalizado estar sujeito à Recuperação
Judicial da empresa avalizada.
A previsão se mostra abusiva, pois importa em piora nas condições de
pagamento aos credores e interfere na relação jurídica havida entre credor e garantidor, não
obrigatoriamente sujeito aos efeitos da recuperação.
A extensão da novação em relação aos coobrigados com a consequente
liberação de garantias pessoais, sem a ressalva da sua aplicação única e exclusivamente àqueles
credores que assim expressamente anuírem também afronta a determinação contida no artigo 59
da LRF, devendo ser considerada ilegal, tanto é assim, que em razão de interpretações divergentes
acerca do assunto, objetivando uniformizar a jurisprudência, , a Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça aprovou a Súmula nº 581, segundo a qual a “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 e fidejussória”
Logo, conclui-se que inaplicável esta cláusula.
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III. CONCLUSÃO:
Em razão do excessivo ônus que é repassado aos credores na forma de
pagamento pretendida e demais condições impostas, este credor discorda do plano apresentado.
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 recuperação judicial, de modo a
evitar que os credores aprovem pontos que estejam em desacordo com as normas legais.
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.

IV. PEDIDO:
Ante o exposto, requer o acolhimento da presente Objeção, para que
sejam intimados o Administrador Judicial e as Empresas em Recuperação Judicial a fim de que seja
convocada Assembleia Geral de Credores.
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, 22 de outubro de 2020.
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PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO
TOCANTINS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE
GUARAÍ

Autos nº 0002360-65.2020.8.27.2721

A UNIÃO (Fazenda Nacional), por sua procuradora, habilitada nos termos do
art. 131, §3º, da Constituição da República, e do art. 12 da Lei complementar n. 73/93, vem
expor e requer o que segue.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O instituto da recuperação de empresas, conquanto afeto ao direito privado,
tem íntima relação com o crédito tributário, ainda que a satisfação deste não se busque em seu
procedimento (art. 187 do Código Tributário Nacional – CTN e artigos 5º e 29 da Lei nº
6.830/1980).
São, portanto, vários os interesses em torno da recuperação judicial das
empresas, não somente aqueles privados, mas também os da Fazenda Pública, e, em última
análise, os de todas as pessoas que pagam seus impostos e esperam a respectiva
contraprestação do Poder Público, in casu, da União, razão pela qual, inclusive, há obrigação
legal (art. 52, V, da Lei nº 11.101/2005) de sua comunicação quando deferido o
processamento da recuperação.
Com efeito, o princípio da preservação da empresa deve pressupor uma
preservação lícita, isto é, em consonância com a sua função social e que tem sua legitimidade
afirmada mediante o cumprimento de deveres, entre eles o dever fundamental de pagar
tributos, na medida em que os direitos que as pessoas tanto exigem do Poder Público (e com
absoluta razão) demandam a existência de dinheiro disponível nos cofres públicos.
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Além disso, é imperioso ressaltar que a função social da propriedade se deve
compatibilizar com outros princípios que regem a ordem econômica, entre eles os princípios
da livre iniciativa e da livre concorrência, não se podendo estabelecer um empreendimento
que continue funcionando sem pagar seus tributos, obtendo assim vantagem indevida na
competição de mercado.

DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PARA O DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A Lei nº 11.101/2005 determina de forma expressa a obrigatoriedade da
apresentação das certidões negativas de débitos tributários como exigência para a concessão
da recuperação judicial, nesses termos (sem destaques no original):

Art. 57. 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, o devedor apresentará certidões negativas de débitos
tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação
judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos
termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de
credores na forma do art. 45 desta Lei.
No entanto, a Fazenda Nacional não desconhece as inúmeras situações em que
uma determinada empresa postula a recuperação judicial e o seu plano de recuperação é
deferido, ainda que não apresentada a necessária Certidão Negativa de Débito (CND) ou a
denominada Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN).
É nesse contexto que exsurge o interesse processual da Fazenda Nacional
ingressar no feito em que a parte autora pretende ver deferido o seu plano de recuperação
judicial, pois a decisão que eventualmente aprová-lo certamente terá reflexos, ainda que
indiretos, no sistema tributário da União.
Nessa perspectiva, Excelência, importa registrar que o Superior Tribunal de
Justiça, em decisão unânime da sua 3ª Turma, firmou o entendimento no sentido de que a
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRA 202 NORTE, AV. LO 4, LTS. 05/06, 3º ANDAR, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 666, PET1, Página 3

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO
TOCANTINS
União pode contestar planos de recuperação judicial de empresas que não apresentarem
Certidão de Regularidade Fiscal (REsp 1.053.883/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe de 28/06/2013).
Naquele julgado, ficou assentado que, a despeito de a Fazenda Nacional não ter
o direito de rejeitar o plano de recuperação judicial ou impor condições a sua aprovação, tem
direito de se manifestar por sua viabilidade ou não, de modo a influenciar a decisão
judicial que analisar o pedido de recuperação judicial, porquanto tal decisão poderá,
efetivamente, afetar direitos da União.
Dito isso, impende destacar que a parte autora possui débitos tributários
com a União no valor de R$ 3.547.422,80 (extratos anexos).

DA POSSIBILIDADE DE A EMPRESA RECUPERANDA
PARCELAMENTO ESPECÍFICO (LEI 13.043/2014)

REQUERER

O art. 191-A do CTN exige que para a concessão da recuperação judicial é
necessária a apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos
art. 151, 205 e 206 do CTN.
Por outro lado, a lei que regulamenta a recuperação judicial assim estabelece
(sem destaques no original):

Art. 57. 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, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos
termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional.
Vale dizer que as certidões negativas podem ser substituídas pelas positivas
com efeito de negativas, que são emitidas em caso de suspensão da exigibilidade dos créditos
públicos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (sem destaques no original):
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PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL
(PENALIDADE ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA).
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 71, § 4º, DO
RI/STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO-CONHECIMENTO.
1.(...)
5. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos é pressuposto para o deferimento da Recuperação Judicial - ou
seja, os créditos da Fazenda Pública devem estar previamente regularizados (extintos ou
com exigibilidade suspensa), justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei
11.101/2005) a ser aprovado pela assembléia-geral de credores (da qual, registre-se, a
Fazenda Pública não faz parte - art. 41 da Lei 11.101/2005).
(...)
(AgRg no CC 112646/DF, Min. Herman Benjamim, DJe 17/05/2011).

Diante disso, fica evidenciada a necessidade da empresa recuperanda
apresentar ou a CND (pagamento e extinção dos débitos tributários), ou a CPD-EN, Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa (crédito tributário com a exigibilidade suspensa), a fim de
que seja deferido o plano de recuperação judicial.
Como é sabido, muito das vezes a empresa recuperanda não tem capacidade
financeira para quitar a integralidade do débito em uma só vez, todavia está à disposição dos
devedores, em geral, a possibilidade do denominado parcelamento ordinário, regulado pela
Lei 10.522/2002. Confira-se (sem destaques no original):

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas
em lei específica. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
§ 3o Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos
tributários do devedor em recuperação judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, de
2005)
Pois bem, o art. 155-A do CTN foi regulamentado por meio da lei específica
para o parcelamento dos débitos tributários das empresas em recuperação judicial (Lei nº
13.043/2014).
Saliente-se que a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ em
2009, no sentido de autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da
apresentação de prova de regularidade fiscal, deu-se em razão da demora do legislador em
regulamentar o disposto no artigo 155-A, § 3.º, do CTN.
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A orientação jurisprudencial que flexibilizava a norma do art. 57 e 58 da Lei
11.101/2005 era baseada na inexistência da Lei 13.043/2014, que instituiu modalidade de
parcelamento específico para empresas em recuperação judicial.
Hoje, todavia, a orientação jurisprudencial é outra. Confira-se (sem
destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 557,
CAPUT, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO
DOS ATOS EXECUTÓRIOS. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXEGESE HARMÔNICA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI 6.830/1980 E DO ART. 6º, § 7º,
DA LEI 11.101/2005.
1. O julgamento monocrático do Recurso Especial encontra previsão no art. 557 do
CPC/1973, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. Ressalte-se,
ainda, que a interposição de Agravo Interno, com a devolução da matéria recursal ao
órgão colegiado, supera a alegação de eventual ofensa ao aludido postulado.
2. A Segunda Turma do STJ, em julgamento a respeito do tema controvertido (REsp
1.512.118/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, publicado no DJe de 31.3.2015), revisitou
a jurisprudência relativa ao tema, para assentar o seguinte entendimento:
a) constatado que a concessão do Plano de Recuperação Judicial foi feita com estrita
observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade
fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos
fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN;
b) caso contrário, isto é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação
Judicial sem a apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei
11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não é
legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita
exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos
créditos de natureza fiscal.
3. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado inobservou a exegese da
legislação federal.
4. Com efeito, há necessidade de ponderação a respeito das seguintes circunstâncias
fáticas, que somente podem ser feitas no Tribunal a quo:
a) a Recuperação Judicial foi concedida sem a apresentação de CND?;
b) há prova concreta de que a penhora determinada pelo juízo de primeiro grau
acarretará o fracasso do plano de Recuperação Judicial?
5. De todo modo, ainda que o órgão colegiado da Corte local, ao reexaminar o
recurso a ele dirigido, demonstre que as circunstâncias do caso concreto,
devidamente comprovadas, inviabilizam a manutenção da penhora sobre o
faturamento, fica desde já consignado que a Execução Fiscal terá regular
prosseguimento (caso apurado que a Recuperação Judicial foi irregularmente
concedida, isto é, sem apresentação de CND), facultando-se à Fazenda Nacional a
indicação de outros bens passíveis de constrição judicial.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1582260 / PE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2016/0042568-8. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN Orgão Julgador:
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SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 15/12/2016. Data da Publicação/Fonte
DJe 02/02/2017).

Até a presente data, a empresa executada ainda não possui CND (Certidão
Negativa de Débitos), pois nega-se a parcelar seus débitos tributários.
Desta forma, à luz do art. 493 do Código de Processo Civil, constata-se que o
argumento de autoridade utilizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para afastar a
comprovação de regularidade fiscal (ausência de regra específica de parcelamento) restou
suplantado.

DA FACILIDADE PARA O REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO PARA
EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUAS MÓDICAS PARCELAS
INICIAIS
Importante destacar que este parcelamento é em 84 parcelas e que o valor das
primeiras 12 (doze) parcelas é no importe correspondente a 0,666% do valor consolidado, ou
seja, o devedor começa pagando o valor menor que 1% de sua dívida.
Da 13º até 24º parcela o devedor paga o valor 1% de sua dívida (Nota Técnica
nº 251/2015).
Em outras palavras, o pagamento das parcelas (em valores módicos) foi
demasiadamente facilitado, de modo que não inviabilizar a recuperação da empresa.
Vale lembrar que a empresa recuperanda pode requerer, administrativamente,
perante a Receita Federal do Brasil (a Nota Técnica nº 251/2015 dá todas as orientações para
o requerimento do parcelamento) o mencionado parcelamento específico.
Considerando que a regularidade fiscal, pressuposta pela lei falimentar, deve
ser mantida durante todo o processo de recuperação judicial da empresa beneficiada,
conclui-se que, com a supressão do vácuo legislativo apontado pelo STJ, a empresa
beneficiada pela novação deverá comprovar tal requisito, podendo, para tanto, aderir ao
parcelamento previsto pelo art. 10-A da Lei 10.522/2002, inserido pela Lei 13.043/2014, ou,
em não o fazendo, ter como consequência o prosseguimento das execuções fiscais e a
constrição de bens pertencentes à executada.

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

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 666, PET1, Página 7

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO
TOCANTINS
Nesse sentido é entendimento unânime da 2.ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO UNIVERSAL DE
BENS. ART.185-A DO CTN. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS
EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXEGESE HARMÔNICA DOS
ARTS. 5º E 29 DA LEI 6.830/1980 E DO ART. 6º, § 7º, DA LEI 11.101/2005.
1. Segundo preveem o art. 6, § 7º, da Lei 11.101/2005 e os arts. 5º e 29 da Lei
6.830/1980, o deferimento da Recuperação Judicial não suspende o
processamento autônomo do executivo fiscal.
2. Importa acrescentar que a medida que veio a substituir a antiga concordata
constitui modalidade de renegociação exclusivamente dos débitos perante
credores privados.
3. Nesse sentido, o art. 57 da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos é pressuposto para o
deferimento da Recuperação Judicial - ou seja, os créditos da Fazenda
Pública devem estar previamente regularizados (extintos ou com exigibilidade
suspensa), justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei
11.101/2005) a ser aprovado pela assembleia geral de credores (da qual,
registre-se, a Fazenda Pública não faz parte - art. 41 da Lei 11.101/2005).
4. Consequência do exposto é que o eventual deferimento da nova modalidade
de concurso universal de credores mediante dispensa de apresentação de CND
não impede o regular processamento da Execução Fiscal, com as implicações
daí decorrentes (penhora de bens, etc.).
5. Não se desconhece a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do
STJ, que flexibilizou a norma dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 para
autorizar a concessão da Recuperação Judicial independentemente da
apresentação da prova de regularidade fiscal.
6. Tal entendimento encontrou justificativa na demora do legislador em
cumprir o disposto no art. 155-A, § 3º, do CTN - ou seja, instituir modalidade
de parcelamento dos créditos fiscais específico para as empresas em
Recuperação Judicial.
7. A interpretação da legislação federal não pode conduzir a resultados
práticos que impliquem a supressão de norma vigente.
Assim, a melhor técnica de exegese impõe a releitura da orientação
jurisprudencial adotada pela Segunda Seção, que, salvo melhor juízo,
analisou o tema apenas sob o enfoque das empresas em Recuperação
Judicial.
8. Dessa forma, deve-se adotar a seguinte linha de compreensão do tema: a)
constatado que a concessão do Plano de Recuperação Judicial foi feita com
estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova
de regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão da
presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do
art. 151 do CTN; b) caso contrário, isto é, se foi deferido, no juízo
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRA 202 NORTE, AV. LO 4, LTS. 05/06, 3º ANDAR, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO.
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PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO
TOCANTINS
competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a apresentação da CND
ou CPEN, incide a regra do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, de modo que a
Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir
que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita
exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às
custas dos créditos de natureza fiscal.
9. Nesta última hipótese, seja qual for a medida de constrição adotada na
Execução Fiscal, será possível flexibilizá-la se, com base nas circunstâncias
concretas, devidamente provadas nos autos e valoradas pelo juízo do executivo
processado no rito da Lei 6.830/1980, for apurada a necessidade de aplicação
do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Precedente do STJ:
REsp 1.512.118/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31.3.2015.
10. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 543.830/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 10/09/2015).

DA POSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO (PORTARIA PGFN 11.956/2019)
Além da possibilidade de parcelamento, conforme exposto acima, vale destacar
que as empresas em recuperação judicial podem realizar transação na cobrança da dívida ativa
da União, nos termos da Portaria PGFN 11.956, de 27 de novembro de 2019.
Essa portaria prevê as seguintes modalidades de transação, conforme seu art.
4º: transação por adesão à proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
transação individual proposta pela PGFN e transação individual proposta pelo devedor
inscrito em dívida ativa da União.
Em linhas gerais, a transação com devedores cujo valor consolidado dos
débitos inscritos em dívida ativa da União seja igual ou inferior a 15 milhões de reais será
realizada exclusivamente por adesão à proposta da PGFN; e, quando o somatório das
inscrições elegíveis ultrapassar esse limite, será permitida a transação individual (§§ 1º a 3º do
art. 4º).
As concessões podem envolver oferecimento de descontos aos débitos,
possibilidade de parcelamento, diferimento ou moratória, flexibilização das regras para
aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias, bem como das regras para
constrição ou alienação de bens, possibilidade de utilização de precatórios federais próprios

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRA 202 NORTE, AV. LO 4, LTS. 05/06, 3º ANDAR, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO.
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ou de terceiros para amortização ou liquidação de saldo devedor transacionado (art. 8º, incisos
I a VI).
Em relação às empresas em recuperação judicial, a portaria contém regramento
específico, nesses termos:

Seção IV
Da transação individual com devedores em processo de recuperação judicial
Art. 41. Sem prejuízo da possibilidade de adesão à proposta de transação
formulada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do
respectivo edital, os sujeitos passivos em recuperação judicial poderão
apresentar, até o momento referido no art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, proposta de transação individual, observadas as seguintes condições:
I - o prazo máximo para quitação será de até 84 (oitenta e quatro) meses, sendo
de até 100 (cem) meses na hipótese de empresário individual, microempresa ou
empresa de pequeno porte em recuperação judicial;
II - o limite máximo para reduções será de até 50% (cinquenta por cento), sendo
de até 70% (setenta por cento) na hipótese de empresário individual,
microempresa ou empresa de pequeno porte em recuperação judicial;
III - a transação também terá como limites os percentuais medianos de
alongamento de prazos e de descontos oferecidos no plano de recuperação
judicial em relação aos créditos a ele sujeitos, sendo autorizada, para fins de
observância desse limite, a modificação unilateral do termo de transação por
parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na hipótese de alteração
superveniente do plano de recuperação judicial ofertado aos credores ou por
estes aprovados nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;
IV - possibilidade de concessão de diferimento, pelo prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias, contados da formalização do acordo de transação e do pagamento
da entrada convencionada.
Parágrafo único. Além das obrigações e exigências previstas, respectivamente,
nos arts. 5º e 7º desta Portaria, o sujeito passivo em recuperação judicial se
obriga a demonstrar a ausência de prejuízo ao cumprimento das obrigações
contraídas com a celebração da transação em caso de alienação ou oneração de
bens ou direitos integrantes do respectivo ativo não circulante.
Art. 42. Quando o processo de recuperação judicial estiver em fase posterior ao
momento de que trata o art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, fica
permitida, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta Portaria,

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

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 666, PET1, Página 10

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO
TOCANTINS
a apresentação de proposta de transação individual pelo sujeito passivo,
observado o disposto neste Capítulo.

DA CONCLUSÃO
Do exposto, a UNIÃO – FAZENDA NACIONAL requer:

a) a intimação da empresa recuperanda para comprovar, no prazo de 30 dias: a)
sua adesão ao parcelamento específico, instituído pelo art. 10-A da Lei
10.522/2002, com redação dada pela Lei 13.043/2014; ou proposta de
transação nos termos da Portaria PGFN 11.956/2019, sob pena de prosseguimento
da(s) execução(ões) fiscal(is) com a consequente constrição de valores e bens;
b) a intimação da empresa recuperanda para que apresente, nos termos do art. 57 da
Lei 11.101/2005, Certidão Negativa de Débito ou a Certidão Positiva com Efeito
de Positiva, no que tange aos seus débitos tributários federais.

Caso a empresa não requeira o parcelamento nem apresente proposta de
transação, ou alegue não poder suportar o baixo valor das parcelas, restará evidenciada a
inviabilidade econômica da empresa. Nessa hipótese, requer, desde já, a convolação da
presente recuperação judicial em falência, nos termos do art. 53 da lei 11.101/2005.
Por fim, apresenta relatório da Dívida Ativa da União em nome da empresa
recuperanda (extratos anexos).

Pede deferimento.

Palmas (TO), data e horário no evento processual.

AMÁLIA CARVALHO CINTRA TRÄSEL
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos
Divisão de Pesquisa e Análise Patrimonial
Informação protegida por sigilo fiscal

RIP - Relatório de Informações Patrimoniais
Informações do Devedor
Dados Cadastrais
CNPJ
17166865

Tipo estabelecimento
MATRIZ

17.166.865/0001-25

Nome Empresarial
FOCO AGRONEGOCIOS S/A

CPF Responsável
056.751.926-03

Nome Fantasia
FOCO AGRO
Logradouro
RUA PARA

Número
1544

Complemento

Bairro:
CENTRO

Município
GUARAI

UF
TO

Email

Situação
Ativa

Data da Abertura
13/11/2012
Data da Situação
13/11/2012

Natureza Jurídica
2054
Sociedade Anônima Fechada
CNAE
4683-4-00

Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

Endividamento
Tipo

Valor

SIDA

R$ 1.184.371,93

Dívida

R$ 2.363.050,87

FGTS

R$ 0,00

Total

R$ 3.547.422,80

"Todo aquele que tiver conhecimento... de assuntos sigilosos fica sujeito a sanções administrativas, civis e penais decorrentes da eventual divulgação dos mesmos."
(Art. 37, §1º, do Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002).

Data: 22/10/2020 – 17:22
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE GUARAÍ/TO

1
PROCESSO n° 0002360-65.2020.8.27.2721
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pessoa jurídica já qualificada nos
autos do processo em epígrafe, movido FOCO AGRONEGOCIOS LTDA e OUTROS, por
intermédio de seus advogados, que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 55 da lei 11.101/2005 apresentar
sua OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelos motivos a seguir expostos:
I. BREVE SÍNTESE:
A Recuperanda apresentou o seu Plano de Recuperação Judicial,
propondo as seguintes condições de pagamento para os credores da Classe III –
Quirografário.
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1. Desconto de 80%;
2. Carência de 36 meses após a homologação do plano;
3. Pagamento das dívidas em 144 parcelas mensais;
4. Juros de 1% (um por cento) ao mês, correção mensal TR – Taxa
Referencial, ou em caso de extinção da referida taxa a que a
substituir.
No referido Plano de Recuperação Judicial, a proposta apresentada
para os credores da Classe III não merece ser aprovada, tendo em vista os abusos
que o acompanham.
II. DO DESÁGIO E CARÊNCIA E PRAZO PARA PAGAMENTO
A proposta de pagamento do referido plano de recuperação
judicial, prevê o pagamento de apenas 20% (vinte por cento) do crédito, ao longo
de 12 (doze) anos.
2
O deságio proposto pela Recuperanda é absolutamente predatório
e, somado ao longo prazo para pagamento (12 anos), e se acatado por esse Juízo,
os valores a serem recebidos pelos credores serão ínfimos, levando ainda em
consideração a carência de 36 (trinta e seis) meses.
Embora o instituto da Recuperação Judicial tenha como um dos seus
pilares, o princípio da preservação da empresa, deve ser respeitado também o
PRINCÍPIO DA RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS CREDORES!
Se assim não for, saem lesados os credores que sempre agiram de
boa-fé ao conceder crédito à Recuperanda (no caso da Instituição Financeira), de
modo que veem a adoção de um plano com abusos, sem que haja discussão prévia
e aprovação das condições pelos maiores interessados: os credores.
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III. DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS
O Plano de Recuperação Judicial, especificamente para classe II –
Credores com Garantia Real, confere a possibilidade de supressão de todas as
garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor.

3
Ocorre Excelência, que tal cláusula é completamente contrária ao
que prevê a Lei 11.101/05. Vejamos:
Art. 59: O plano de recuperação judicial implica novação dos
créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores
a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §
1o do art. 50 desta Lei.
Ora, a cláusula supracitada prevê a supressão de garantia, o que
não se admite, em razão de estar em contrário a lei e da jurisprudência dos Tribunais
brasileiros.
Diante dos motivos acima expostos, o BANCO SANTANDER manifesta
a sua OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado pela
Recuperanda.
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IV. PEDIDOS:
Ante todo o exposto, o este credor requer seja intimada a
Recuperanda para apresentar novo Plano de Recuperação Judicial, com cláusulas
razoáveis e que resguardem os interesses dos seus credores, a fim de que haja
benefício mútuo;
Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda razoável o
pedido acima, requer-se, com fundamento no artigo 56 da Lei 11.101/05, a
designação de datas para Assembleia Geral de Credores, a fim de que sejam
discutidas as cláusulas da proposta de pagamento de credores.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
4
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR
OAB/SP 247.319
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A E OUTROS
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)

CARTA DE INTIMAÇÃO Nº 1584802
DESTINATÁRIO:
SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, AV. DR.
CARDOSO DE MELO, N°1.184, 09°ANDAR, CJ. 91, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO –
SP, CEP:04.548-005

Chave do Processo: 200374922620

O Juiz de Direito Manuel de Faria Reis Neto, titular da 1ª. Vara Cível
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc., DETERMINA:

FINALIDADE:
INTIMAR todos os credores nominados pelas Recuperandas: 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, para, caso queiram, manifestem nos autos acerca da suspensão dos
endossos, no prazo de 15 dias.

Anexo: cópia da Decisão do evento 337.

Guaraí, Estado do Tocantins, aos 23 de outubro de 2020.
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Luciano Ribeiro Vieira
Técnico Judiciário
(assino por autorização do Provimento 11/2019/CGJUS/TO)

OBSERVAÇÃO: Conforme § 1º, do art. 168, do Provimento 11/2019/CGJUS/TO: Quando for
inviável o uso do e-Proc/TJTO para a realização de citação, intimação, notiﬁcação ou
requisição, esses atos processuais poderão ser praticados mediante a expedição de
mandado ou carta de citação, documento que conterá informações para acesso ao inteiro
teor do processo no sítio próprio da internet, sendo desnecessário o encaminhamento de
cópia impressa da petição inicial, na forma do art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419, de 19 de
dezembro de 2006.

Documento eletrônico assinado por LUCIANO RIBEIRO VIEIRA, Técnico Judiciário , na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 1584802v2 e do
código CRC 0336e932.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANO RIBEIRO VIEIRA
Data e Hora: 23/10/2020, às 13:5:31
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A E OUTROS
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)

CARTA DE INTIMAÇÃO Nº 1584849
DESTINATÁRIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER CAPITAL, AV
BRIGADEIRO FARIAS LIMA, N°1355 ANDAR 3 JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO –
SP, CEP:01.452-002

Chave do Processo: 200374922620

O Juiz de Direito Manuel de Faria Reis Neto, titular da 1ª. Vara Cível
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc., DETERMINA:

FINALIDADE:
INTIMAR todos os credores nominados pelas Recuperandas: 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, para, caso queiram, manifestem nos autos acerca da
suspensão dos endossos, no prazo de 15 dias.

Anexo: cópia da Decisão do evento 337.

Guaraí, Estado do Tocantins,aos 23 de outubro de 2020.
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Luciano Ribeiro Vieira
Técnico Judiciário
(assino por autorização do Provimento 11/2019/CGJUS/TO)

OBSERVAÇÃO: Conforme § 1º, do art. 168, do Provimento 11/2019/CGJUS/TO: Quando for
inviável o uso do e-Proc/TJTO para a realização de citação, intimação, notiﬁcação ou
requisição, esses atos processuais poderão ser praticados mediante a expedição de
mandado ou carta de citação, documento que conterá informações para acesso ao inteiro
teor do processo no sítio próprio da internet, sendo desnecessário o encaminhamento de
cópia impressa da petição inicial, na forma do art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419, de 19 de
dezembro de 2006.

Documento eletrônico assinado por LUCIANO RIBEIRO VIEIRA, Técnico Judiciário , na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 1584849v2 e do
código CRC b059c34f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANO RIBEIRO VIEIRA
Data e Hora: 23/10/2020, às 13:11:36
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A E OUTROS
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)

CARTA DE INTIMAÇÃO Nº 1584851
DESTINATÁRIO:
SABIA CREDIT NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, PRAÇA
SÃO PAULO DA CRUZ, 50 SALA 1804 EDIFÍCIO AR3000, BAIRRO: JUVEVÊ, CURITIBA –
PR, CEP: 80030-480

Chave do Processo: 200374922620

O Juiz de Direito Manuel de Faria Reis Neto, titular da 1ª. Vara Cível
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc., DETERMINA:

FINALIDADE:
INTIMAR todos os credores nominados pelas Recuperandas: 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, para, caso queiram, manifestem nos autos acerca da
suspensão dos endossos, no prazo de 15 dias.

Anexo: cópia da Decisão do evento 337.

Guaraí, Estado do Tocantins, aos 23 de outubro de 2020.
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Luciano Ribeiro Vieira
Técnico Judiciário
(assino por autorização do Provimento 11/2019/CGJUS/TO)

OBSERVAÇÃO: Conforme § 1º, do art. 168, do Provimento 11/2019/CGJUS/TO: Quando for
inviável o uso do e-Proc/TJTO para a realização de citação, intimação, notiﬁcação ou
requisição, esses atos processuais poderão ser praticados mediante a expedição de
mandado ou carta de citação, documento que conterá informações para acesso ao inteiro
teor do processo no sítio próprio da internet, sendo desnecessário o encaminhamento de
cópia impressa da petição inicial, na forma do art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419, de 19 de
dezembro de 2006.

Documento eletrônico assinado por LUCIANO RIBEIRO VIEIRA, Técnico Judiciário , na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 1584851v2 e do
código CRC 7df77d01.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANO RIBEIRO VIEIRA
Data e Hora: 23/10/2020, às 13:11:51
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
CARTA DE INTIMAÇÃO
Evento:
EXPEDIDO CARTA PELO CORREIO
Data:
23/10/2020 13:13:15
Usuário:
282443 - LUCIANO RIBEIRO VIEIRA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
683
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A E OUTROS
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)

CARTA DE INTIMAÇÃO Nº 1584852
DESTINATÁRIO:
PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL, AVENIDA PAULISTA, N°1636, CONJUNTO 807 BELA VISTA, SÃO PAULO
– SP, CEP:01.310- 200

Chave do Processo: 200374922620

O Juiz de Direito Manuel de Faria Reis Neto, titular da 1ª. Vara Cível
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc., DETERMINA:

FINALIDADE:
INTIMAR todos os credores nominados pelas Recuperandas: PAULISTA
INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL, AVENIDA PAULISTA, N°1636, CONJUNTO 807 BELA VISTA,
CEP:01.310- 200 SÃO PAULO – SP, para, caso queiram, manifestem nos autos
acerca da suspensão dos endossos, no prazo de 15 dias.

Anexo: cópia da Decisão do evento 337.

Guaraí, Estado do Tocantins, aos 23 de outubro de 2020.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 683, CARTAINTIM1, Página 2

Luciano Ribeiro Vieira
Técnico Judiciário
(assino por autorização do Provimento 11/2019/CGJUS/TO)

OBSERVAÇÃO: Conforme § 1º, do art. 168, do Provimento 11/2019/CGJUS/TO: Quando for
inviável o uso do e-Proc/TJTO para a realização de citação, intimação, notiﬁcação ou
requisição, esses atos processuais poderão ser praticados mediante a expedição de
mandado ou carta de citação, documento que conterá informações para acesso ao inteiro
teor do processo no sítio próprio da internet, sendo desnecessário o encaminhamento de
cópia impressa da petição inicial, na forma do art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419, de 19 de
dezembro de 2006.

Documento eletrônico assinado por LUCIANO RIBEIRO VIEIRA, Técnico Judiciário , na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 1584852v2 e do
código CRC 12fdacd8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANO RIBEIRO VIEIRA
Data e Hora: 23/10/2020, às 13:12:4
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AOS EVENTOS: 560 E 593
Data:
23/10/2020 18:21:45
Usuário:
RS018660 - FERNANDO HACKMANN RODRIGUES
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
702
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ, TO

Recuperação Judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721

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

habilitada

nos

autos

da

recuperação

judicial

promovida

por FOCO

AGRONEGÓCIOS S/A. e OUTRO (Recuperandos/Devedores), vem, por seus
procuradores infra-assinados, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em atenção as
decisão de evento n°s 530, reiterar os termos da manifestação de evento n° 261,
requerendo sejam indeferidos os pedidos dos Recuperandos formulados nas petições de
eventos n°s 141 e 211, sendo mantidos em plena vigência os endossos em preto das
duplicatas que hoje representam o crédito da ADAMA e já são objeto de ações de
execução.
Requer, ainda, que as intimações relacionadas a este
processo sejam direcionadas exclusivamente ao advogado Fernando Hackmann
Rodrigues – OAB/RS n° 18.660, sob pena de nulidade.
Termos em que, pede deferimento.
Porto Alegre, 23 de Outubro de 2020.
Fernando Hackmann Rodrigues – OAB/RS n° 18.660
Luciano Dilli – OAB/RS n° 58.793

Carlos Magno Luersen da Silva - OAB/RS nº 102.348

