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EXCELENTÍSSIMO(a) SENHOR(a) JUIZ(a) DE DIREITO DA 1.ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ – ESTADO DO TOCANTINS.

Todas as intimações e notificações deverão ser endereçadas em nome de
MARCO AURÉLIO GRESPAN (OAB/PR 32.067), SOB PENA DE NULIDADE,

anotando-se na autuação e no sistema informatizado do Cartório
Distribuidor, visando a facilidade de busca, sem prejuízo da prática de

quaisquer atos processuais, também, pelos demais procuradores, em
conjunto ou isoladamente.

Autos n.º 0002360-65.2020.8.27.2721
“Recuperação Judicial”

CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, devidamente qualificada, junto aos autos em
epígrafe de AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL proposta por FOCO
AGRONEGÓCIOS S/A e OUTROS, igualmente qualificados, vem, por seus
advogados que a esta subscrevem, à presença de Vossa Excelência, em atenção aos
eventos de nºs 176 e 337, para EXPOR e ao final REQUERER o que segue adiante
articulado.
I – BREVE INTRÓITO - Síntese fática
Nobre Julgador, compulsando os autos, verifica-se que
nos eventos n.º 141 e n.º 211 os Recuperandos pleiteam, inclusive, com pedido de
antecipação de tutela, provimento jurisdicional para que este Juízo suspenda a
eficácia dos endossos de cédulas de produtor rural (CPR’s) e de duplicatas mercantis
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perfectibilizadas por eles em favor de diversos fundos de investimentos, incluindo
na listagem os títulos cedidos em face da ora peticionária (CLM).
O fundamento do pedido é o de que tais recebíveis,
representados pelos títulos endossados, seriam indispensáveis para a manutenção
das atividades empresariais do Grupo Foco.
Neste

sentido,

pleiteiam

a

este

Juízo

que

seja

determinada a suspensão dos endossos realizados aos fundos descritos, entre eles
os títulos da ora Peticionária (CLM), requerendo que os valores neles
consubstanciados sejam depositados na conta vinculada à presente demanda, sob
o fundamento de que seriam essenciais para a continuidade da empresa, nos termos
do art. 6º, § 4º, da Lei n.º 11.101/05.
Para garantir a efetividade da medida, requereram ainda
que todos os fundos indicados fossem intimados a se abster de impor quaisquer
tipos de restrições em desfavor do GRUPO FOCO ou dos emitentes das CPR’S e
duplicatas endossadas. Cumpre salientar que um dos fundos citados pela
Recuperanda e que supostamente estariam nessa operação é a ora peticionante
CLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
O Sr. Administrador Judicial manifestou-se sobre o
pedido dos Recuperandos (ev. nº 168), pugnando pela intimação para comprovação
dos títulos endossados e a indicação dos credores que teriam recebidos tais títulos.
Após, em decisão de evento n° 176, foi solicitado pelo
Juízo que apresentasse os documentos necessários para análise dos pedidos, bem
como determinou a intimação das referidas empresas/credoras de tais títulos.
Assim, houve a juntada das documentações pelos
Recuperandos (ev. 211), todavia, não houve a correta expedição de intimação de todas
empresas, inclusive da ora peticionante, o que restou reconhecido no despacho de
evento n.º 377 que determinou novamente a expedição de intimação, o que foi
devidamente cumprido.
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Sendo assim, a ora Peticionante (CLM), passará a expor os
fundamentos pelo qual entende que devem ser julgados totalmente improcedentes
os pedidos dos Recuperandos.
Eis os fatos.
II – CESSÃO DOS CRÉDITOS – Títulos Válidos – Cessão
válida - Impossibilidade de recebimento pela CEDENTE

Inicialmente, cumpre salientar que no presente caso, a
RELAÇÃO JURÍDICA existente entre a CLM FUNDO DE INVESTIMENTO e a
FOCO AGRONEGÓCIO, por certo, não corresponde àquela indicada pelo grupo
em Recuperação Judicial, pois não houve endosso de duplicatas dos emitentessacados, conforme descreve os Recuperandos em seu petitório, mas sim houve
cessão de créditos ao fundo peticionário.
Ocorre que, os RECUPERANDOS estão FAZENDO UMA
TREMENDA CONFUSÃO, pois estão tratando de operações completamente
distintas (endosso e cessão), como se fossem uma só, o que não pode ser aceito por
este Juízo. Ora, não se pode adotar para ambas, as mesmas soluções jurídicas, já
que a CLM é a titular dos direitos creditórios materializados nas duplicatas em
questão cedidas, pelo que os Recuperandos NÃO TEM mais nenhuma relação com
tais créditos.
Cumpre salientar que a Peticionária (CLM) é uma empresa
de aplicação financeira destinada à aquisição de direitos creditórios e títulos
representativos de receita futura de uma outra empresa, originários de operações
realizadas nos seguintes seguimentos: financeiro, comercial industrial, imobiliários,
de hipotecas, de arrendamento mercantil e prestações de serviços.
Importante mencionar, que a cessão de crédito é o
negócio jurídico no qual o credor de uma obrigação, chamado CEDENTE, transfere
a um terceiro, chamado CESSIONÁRIO, sua posição ativa na relação obrigacional,
ou

seja,

o

cedente

cede

EFETIVAMENTE

seus

direitos/créditos,
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independentemente da autorização do DEVEDOR/SACADO. Ainda, de maneira
mais simples, cessão de créditos é a venda do direito sobre um crédito futuro.
Nestas vias, destaca-se que a operação de cessão de
crédito é muito simples e muito comum no mercado, pois ao invés de aguardar o
vencimento

dos

títulos

para

receber

as

quantias

futuramente,

a

Recuperanda/CEDENTE (FOCO) vende esses títulos e recebe os valores à vista,
com um deságio.
Assim, o comprador/CESSIONÁRIO (CLM), por sua vez,
ganha dinheiro no tempo, mas assume o risco do não pagamento, ou seja, ao pagar
pelos títulos um valor menor do que efetivamente valem, o adquirente acaba por
ter direito de receber a integralidade dos valores constantes no título na data de
vencimento de cada um deles.
Nesse sentido, ensina Flavio Tartuce:
A cessão de crédito pode ser conceituada como um negócio jurídico
bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor,
sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em
parte, a sua posição na relação obrigacional. Aquele que realiza a
cessão a outrem é denominado cedente. A pessoa que recebe o
direito do credor é o cessionário, enquanto o devedor é denominado
cedido.
(TARTUCE, Flavio. Manual de Direito Civil. Volume único. 2ª ed.
rev. atual. São Paulo: Método, 2012. p. 380.)

Cabe ressaltar que em 30/01/2019, a FOCO celebrou com
a Peticionante (CLM) contrato que regula as cessões de crédito (em anexo), tal
instrumento consiste em um “contrato mãe”, que regula de modo geral, eventuais
cessões de crédito que seriam formalizadas entre as partes. Em suma, ele não se
refere às cessões específicas, as quais seriam celebradas posteriormente, porém
todas cessões são regidas por suas cláusulas e condições.
De acordo com o contrato realizado, todas as cessões de
crédito entre as partes seriam formalizadas e efetivadas por meio do TERMO DE
CESSÃO, documento realizado especificamente para cada aquisição de títulos,
neste documento conterá a relação dos títulos cedidos, o valor dos mesmos, as datas
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de suas emissões e seus vencimentos, bem como conterá os dados de seus
devedores/sacados, além do valor pelo qual os créditos foram cedidos, veja-se:

Em observância à previsão contratual, a Peticionante
(CLM) e a Recuperanda (Foco) em 20/05/2019 celebraram TERMO DE CESSÃO, o

qual se encontra em anexo e que diz respeito aos créditos que a Recuperanda (Foco)
diz que a Peticionante (CLM) possui na presente Recuperação Judicial.
Conforme se observa do referido TERMO, a CLM adquiriu
da Recuperanda (Foco) todos os créditos ali mencionados, uma vez efetuado o
pagamento pelos títulos, A CLM PASSOU A SER A ÚNICA TITULAR DAQUELES
CRÉDITOS (pagou por isso!!!), de tal forma que os sacados-devedores devem fazer o
pagamento diretamente à CLM FUNDO DE INVESTIMENTO.
Desta feita, no caso envolvendo FOCO e CLM foram
adquiridas 16 (dezesseis) duplicatas pela CLM, com valor de face total de R$
802.952,27 (oitocentos e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos),
sendo que esses títulos, foram adquiridos e pagos em 20/05/2019, detinham
vencimentos para as datas de 30/09, 30/10 e 15/11 de 2019. Para aquisição dos
créditos, a CLM pagou à FOCO pouco mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
Ou seja, a FOCO recebeu à vista o valor de R$ 707.382,47
(setecentos e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), enquanto que

o CLM FUNDO DE INVESTIMENTO passou a ser a credora dos títulos, cujo valor de
face é de R$ 802.952,27 (oitocentos e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete
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centavos), o que lhe garante um ganho financeiro na operação, assumindo o risco da

operação, pois se tornou credora.
Oportuno ainda esclarecer que do valor total dos títulos
adquiridos pela CLM somente R$ 189.269,57 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e
sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) foram pagos, restando o valor em aberto

de R$ 613.682,70 (seiscentos e treze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta centavos),
valor exato que a Recuperanda (Foco) indicou como sendo crédito da peticionária
(CLM) na Recuperação Judicial.

Desse modo, conforme dito anteriormente, a relação
existente entre a Recuperanda (Foco) e a ora peticionária (CLM), trata-se
essencialmente do instituto da cessão de crédito, regida pelos arts. 286 a 298
Código Civil. Nessa toada, se os títulos foram transferidos à CLM, transferências
estas precedidas de anuência dos devedores originários, evidentemente que a
Recuperanda (Foco) não tem legitimidade para querer recebê-los neste momento.
Ante o exposto, REQUER sejam INDEFERIDOS OS
PEDIDOS DOS RECUPERANDOS formulados nas petições de eventos n°s 141 e 211,
sendo mantidos em plena vigência a cessão realizada, bem como que este Juízo
declare a impossibilidade de depósito dos valores devidos e de titularidade única
e exclusiva da Peticionária (CLM), visto que a Recuperanda (Foco) não é titular dos
créditos, pelo que já recebeu todos os valores decorrentes da cessão realizada, tudo
como já demonstrado.
III – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA CESSÃO –
Cedente não é credora dos títulos

Excelência, conforme dito amiúde, perfectibilizada a
cessão, o crédito sai da esfera jurídica do CEDENTE para a esfera jurídica do
CESSIONÁRIO. Por isso, o primitivo credor não é mais titular do direito de crédito
em face do devedor, não possuindo direito sobre tais títulos.
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Ressalta-se que existe tal previsão no contrato, cuja
cláusulas preveem que caso a FOCO receba os valores relativos aos títulos cedidos
diretamente dos devedores/sacados, terá a obrigação de devolvê-los à CLM no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de caracterização do crime de
apropriação indébita (art. 168 do Código Penal)
Desse modo, se a Recuperanda (Foco) CEDENTE dos
títulos não é mais a credora da obrigação cedida, não pode, consequentemente,
persegui-la, como corretamente tem decidido a jurisprudência majoritária sobre o
tema, veja-se:
EMENTA: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE RECEBÍVEIS
SEM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. Agravo de
instrumento contra a decisão que, em incidente de impugnação,
sujeitou o crédito do agravante, instituição financeira, à recuperação
judicial da agravada. Não se trata de alienação fiduciária de créditos.
No caso em exame, a situação é diversa. Não se trata de cessão
fiduciária de recebíveis, isto é, não se constituiu garantia fiduciária
na cessão do crédito, de modo que não se pode subsumir a situação
dos autos ao disposto no art. 49, § 3º, da LFRJ.
É necessário lembrar que a cessão de crédito importa em
transmissão da sua titularidade, ou seja, o crédito cedido pertence
ao cessionário e a ele se reconhecem todas as prerrogativas do
credor.
Consequentemente, os recebíveis créditos cedidos não pertencem
à recuperanda, que os transmitiu regularmente antes da
recuperação judicial. Logo, tem o agravante, como titular desses
créditos, o direito de receber integralmente o valor da dívida
diretamente dos respectivos devedores. Esse direito que lhe foi
transmitido com a cessão de crédito não pode agora ser anulado,
negando-se efeitos ao negócio jurídico válido e acabado, ainda que
se verifique que o crédito está por receber ou, como preferem
alguns, a performar. Esses créditos não estão sujeitos à

recuperação judicial, porque não pertencem à recuperanda,
que já recebeu por eles em negócio jurídico anterior. (...).

(TJ-SP – AI nº 2138995-37.2015.8.26.0000, Desembargador Relator:
Carlos Alberto Garbi, 2ª Câmara de Direito Empresarial, Data de
Julgamento:16/11/2015)
“(grifo nosso).
EMENTA.DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO
FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO.
DECISÃO MANTIDA. 1. É assente, nas Turmas que compõem a

Segunda Seção desta Corte, o entendimento segundo o qual
o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao
processo de recuperação judicial. 2. Agravo interno a que se

nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1508155 PR 2014/0323350-0, Relator: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T4
____________________________________________________________________________________________________
Página 7 de 9

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 719, PET1, Página 8

- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2017) “(grifo
nosso).

Com efeito, o pedido da Recuperanda

não merece

prosperar, pois pretende receber o pagamento pelo mesmo crédito duas vezes,
uma vez que pela CLM, que já efetuou o pagamento integral das cessões, e outra
pelos SACADOS/DEVEDORES das duplicatas, ao depositarem tais valores neste
autos, o que configuraria apropriação indébita, com consequente enriquecimento
ilícito da Recuperanda, violando a legislação, nos termos do Art. 308 e Art. 884 do
CC/02, bem como Art. 168 do Código Penal.
Sendo assim, é cediço que ao serem cedidos tais créditos
para CLM, a Recuperanda (Foco) não é mais titular do crédito, e, portanto, não pode
exigir o recebimento do crédito decorrente das duplicatas, até porque NÃO TEM
LEGITIMIDADE PARA TANTO.
Em tempo, destaca-se que a Recuperanda (Foco), mesmo
após ser intimada para apresentar a comprovação dos títulos endossados (mov. 176),
não apresentou um só título endossado à Peticionária (CLM), visto que tais endossos
INEXISTEM, pois no presente caso, trata-se de cessão de título de crédito.
Por fim, cumpre destacar que as cessões são plenamente
válidas e eficazes, ou seja, são negócios perfeitos e acabados, tendo sido
realizadas muito tempo antes da distribuição do pedido de Recuperação Judicial,
inexistindo, portanto, qualquer vício a ser alegado, pelo que deve ser julgado
improcedente os pedidos dos Recuperandos.
Ante o exposto, REQUER sejam INDEFERIDOS OS
PEDIDOS DOS RECUPERANDOS formulados nas petições de eventos n° 141 e n.º
211, sendo mantidos em plena vigência a cessão realizada, bem como que este
Juízo declare a impossibilidade de depósito dos valores devidos à Peticionária
(CLM) nos presentes autos, visto que a Recuperanda (Foco) não é titular dos créditos,

tendo em vista que já recebeu todos os valores devidos decorrentes das cessões
realizadas.
____________________________________________________________________________________________________
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Ato contínuo, REQUER seja INDEFERIDO o pedido para
que a Peticionária (CLM) seja intimada a se abster de impor qualquer restrição
aos devedores e/ou à FOCO, pois qualquer discussão a ser feita sobre o negócio
realizado entre a Peticionária (CLM) e a Recuperanda (Foco) relacionada as cessões,
não devem ser analisadas por este Juízo, pois as cessões realizadas são negócios
perfeitos e acabados antes da Recuperação Judicial, de modo que não se aplicam
tais regras.
IV – REQUERIMENTOS FINAIS
Ante o exposto, REQUER:
a)

SEJAM

INDEFERIDOS

OS

PEDIDOS

DOS

RECUPERANDOS formulados nas petições de eventos n°s 141 e 211,
sendo mantidos em plena vigência a cessão realizada, bem como que este
Juízo DECLARE A IMPOSSIBILIDADE de depósito dos valores devidos
à Peticionária (CLM) nos presentes autos, visto que A RECUPERANDA
(FOCO) NÃO É TITULAR DOS CRÉDITOS, pelo que já recebeu todos os

valores devidos decorrentes da cessão realizada;
b)

Concomitantemente, REQUER seja INDEFERIDO

o pedido para que a Peticionária (CLM) seja intimada a se abster de
impor qualquer restrição aos devedores e/ou à FOCO, pois qualquer
discussão a ser feita sobre o negócio realizado entre a Peticionária (CLM)
e a Recuperanda (Foco) relacionada as cessões, não devem ser analisadas
por este Juízo, pois as cessões realizadas são negócios perfeitos e
acabados antes da Recuperação Judicial, de modo que não se aplicam
tais regras.

Espera deferimento.
Londrina, 27 de outubro de 2020.
MARCO ANTONIO TILLVITZ

MARCO AURÉLIO GRESPAN

OAB/PR nº 35.881
OAB/PR nº 32.067
____________________________________________________________________________________________________
Página 9 de 9

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 2
Tipo documento:
OUTROS
Evento:
PETIÇÃO
Data:
28/10/2020 13:33:37
Usuário:
PR102311 - JESSICA ALVES MACIEL
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
719

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 719, OUT2, Página 1

CONTRATO QUE REGULA AS CESSÕES DE CRÉDITO COM COOBRIGAÇÃO PARA O
CLM FUNDO INVESTIMENTO
Contrato Nº2

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
Por este Instrumento Particular que regula a Cessão de Direitos Creditórios Com Coobrigação para o CLM FUNDO INVESTIMENTO e que fazem entre
si as partes abaixo nomeadas e qualificadas, mediante as cláusulas e condições pactuadas e aceitas a saber:

A. PARTES
A - CEDENTE: FOCO AGRONEGOCIOS S/A, com sede na RUA PARA, 1544, GUARAI, TO, CENTRO, CEP: 77700-000 inscrita no CNPJ sob o n.º
17.166.865/0001-25 Telefone (63) 3571-3855 FAX .
A.1 - REPRESENTANTE(S)/PROCURADOR(ES) DA CEDENTE
MARCIO FERREIRA TAKATSU, nascido em 16/05/1982, CASADO, EMPRESARIO, CPF/CNPJ: 056.751.926-03, RG: MG-11.606.742 SSP-MG,
residente à AV CASTELO BRANCO, 1872, SETOR PRIMAVERA, GUARAI, TO, CEP: 77700-000, Telefone FAX
AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO, nascido em 14/02/1982, CASADO, EMPRESARIO, CPF/CNPJ: 940.029.403-49, RG: 1070801990 SEJSP-MA,
residente à QUADRA 206 SUL ALAEMDA 12 LOTE 8A, 00, AP 401 0 CJ LOTES L, SETOR SUDESTE, PALMAS, TO, CEP: 77020-524, Telefone
FAX
A.2. - RESPONSÁVEL(IS) SOLIDÁRIO(S)
MARCIO FERREIRA TAKATSU, nascido em 16/05/1982, CASADO, EMPRESARIO, CPF/CNPJ: 056.751.926-03, RG: MG-11.606.742 SSP-MG,
residente à AV CASTELO BRANCO, 1872, SETOR PRIMAVERA, GUARAI, TO, CEP: 77700-000, Telefone FAX
B. - CESSIONÁRIO: CLM FUNDO INVESTIMENTO, com sede na AV AYRTON SENNA DA SILVA, 500, sala 2201, LONDRINA, PR, GLEBA FAZENDA
PALHANO, CEP 86050-460 inscrito no CNPJ sob o n.º 18.676.987/0001-24 Telefone (43) 3324-1584 FAX .
B.1. - REPRESENTANTE DO CESSIONÁRIO: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A, com sede na AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
1355, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO, SP, inscrito no CNPJ sob o n.º 62.285.390/0001-40. Telefone (11) 3117-6000, Fax . Neste ato,
representado por seu diretor DANIEL DOLL LEMOS, BRASILEIRA(o), CASADO, , portador da cédula de identidade RG 262395630 SSP-SP, inscrito no
CPF sob o n.º 275.605.768-18, com endereço comercial na Cidade de SAO PAULO, Estado de SÃO PAULO, na AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355,
3 ANDAR.

C. - INTERVENIENTES:
C.1 - CLM CONSULTORIA ESPECIALIZADA, com sede na AV AYRTON SENNA DA SILVA, 500, GLEBA FAZENDA PALHANO, LONDRINA, PR,
inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.283.542/0001-47. Neste ato, representada por seu diretor LUIS FELIPE MARTINI, BRASILEIRA(o), CASADO,
EMPRESARIO, residente e domiciliado na AV. GIL DE ABREU E SOUZA, 2001, COND. ROYAL TENNIS RESIDENCE, Bairro ESPERANCA, Cidade
LONDRINA, PR, CEP 86058-100, portador da Cédula de Identidade Civil R.G. n.º 6.480.301-8 e CPF n.º 033.518.489-86.
C.2 - OURO PRETO GESTÃO RECURSOS, com sede na AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1600, 5 ANDAR CONJ. 51, Vila Nova
Conceicao, na Cidade de Sao Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 11.916.849/0001-26, neste ato, representada na forma de seus
atos constitutivos.
Pelo presente instrumento particular, a CEDENTE e o CESSIONÁRIO, por seus representantes legais ao final assinados, têm certo e ajustado a
presente Cessão de Crédito, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente aceitam e pelas quais se obrigam.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DEFINIÇÕES.
As partes de comum acordo adotam as seguintes definições com a finalidade de facilitar a interpretação das cláusulas do presente CONTRATO:
BANCO COBRADOR - É a instituição bancária responsável pela cobrança regular dos direitos creditórios cedidos ao FUNDO.
CEDENTE - É a pessoa física ou jurídica que origina direitos creditórios nos termos do presente contrato e cede tais direitos para o CESSIONÁRIO,
fundo de investimento em direitos creditórios.
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS ou CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO - A transferência pela CEDENTE, credor originário, de seus direitos
creditórios para o CESSIONÁRIO, mantendo-se inalterados os restantes elementos da relação obrigacional.
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CESSIONÁRIO ou FUNDO - É o adquirente dos direitos creditórios.
CONSULTORA - Empresa responsável pela análise e seleção dos direitos creditórios que serão adquiridos pelo FUNDO. A CONSULTORA assina este
contrato como INTERVENIENTE.
CRÉDITOS PERFORMADOS - São aqueles créditos resultantes de contratos em que a CEDENTE já cumpriu as suas obrigações (serviços já
prestados ou mercadorias já entregues ou operações de crédito já consumadas), restando apenas a obrigação do DEVEDOR de efetuar o pagamento.
CRÉDITOS NÃO PERFORMADOS - São aqueles créditos cuja existência e validade dependam de entrega de produtos ou prestação futura de
serviços, de relação já constituída pela Cedente, consubstanciada em contrato, acordo de fornecimento ou pedido para o fornecimento de produto ou
prestação de serviços.
CUSTODIANTE - É a instituição responsável pela liquidação física e financeira dos ativos do FUNDO e pelos demais serviços estipulados no contrato
de custódia firmado entre o CUSTODIANTE e a administradora (“contrato de custódia”).
DEVEDOR ou SACADO - é a pessoa física ou jurídica cliente da CEDENTE, responsável pelo pagamento do direito creditório cedido ao FUNDO.
DIREITOS CREDITÓRIOS, DIREITOS DE CRÉDITO ou CRÉDITOS - Títulos de crédito de emissão ou saque da CEDENTE e/ou quaisquer créditos de
titularidade da Cedente Performados ou não Performados.
GESTORA - Empresa responsável pela gestão da carteira do FUNDO. A GESTORA assina este contrato como INTERVENIENTE.
RECOMPRA - É o ato pelo qual a CEDENTE recompra os direitos creditórios que cedeu para o FUNDO por qualquer motivo.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS - Pessoas físicas ou jurídicas, sócias ou não da CEDENTE, que assinarão o presente contrato assumindo
solidariamente, como coobrigadas, as mesmas obrigações da CEDENTE.
TERMO DE CESSÃO - BORDERÔ - É o documento utilizado para formalizar e efetivar as operações de Cessão de Crédito realizadas com o amparo
do presente Contrato entre a CEDENTE e o FUNDO, o qual aderirá ao presente para todos os fins e efeitos de direito. Contem a relação dos títulos
cedidos, o valor de face dos mesmos, as datas dos seus vencimentos e os dados dos DEVEDORES, além do valor pelo qual os créditos foram cedidos.
Esse documento prova a realização da CESSÃO e obriga a CEDENTE a entregar à CONSULTORA, por conta e ordem do FUNDO, os cheques,
duplicatas e demais títulos de crédito endossados e os demais documentos que lastreiam cada operação (ANEXO 1).
TERMO DE RECOMPRA - É o documento utilizado para formalizar a recompra pela CEDENTE dos direitos creditórios cedidos ao CESSIONÁRIO
(ANEXO 2).
VÍCIO DO DIREITO CREDITÓRIO - Qualquer defeito do direito creditório ou do título que o representa, que justifique a recusa do DEVEDOR em
pagá-lo, no todo ou em parte.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO.
3.1. - Este contrato regerá todas e quaisquer cessões de direitos creditórios que forem feitas pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO.
3.1.1. - Em hipótese alguma admitir-se-á qualquer cessão de direitos creditórios realizada fora da égide ou que contrarie as cláusulas e termos deste
contrato.
3.2. - A aceitação dos Direitos Creditórios oferecidos pela CEDENTE é ato discricionário do CESSIONÁRIO e que para realização dependerá das
PARTES chegarem a um consenso quanto às condições a serem firmadas no Termo de Cessão - Borderô. Cabe exclusivamente à CONSULTORA,
como auxiliar da ADMINISTRADORA e da GESTORA do FUNDO, selecionar os direitos creditórios que serão adquiridos pelo CESSIONÁRIO.
3.2.1. As Cessões de Créditos entre CEDENTE e CESSIONÁRIO serão realizadas a título oneroso, sendo que os respectivos preços de aquisição
serão acordados entre as PARTES, livremente pactuados e fixados, em cada caso, nos Termos de Cessão a serem formalizados.
3.3 - Para que a cessão possa ser formalizada, a documentação que evidencie o lastro dos direitos creditórios será analisada e os recebíveis serão
validados em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do CESSIONÁRIO.
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3.4. - Este contrato não poderá ser interpretado como compromisso ou promessa do CESSIONÁRIO e/ou da CEDENTE de, respectivamente, adquirir
e/ou de ceder créditos.
3.5. - Por meio da assinatura, que poderá ser feita por meio eletrônico (assinatura digital) do TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE cede e transfere ao
CESSIONÁRIO, em caráter irrevogável e irretratável, todos os direitos creditórios discriminados no respectivo TERMO.
3.6. - A cessão dos créditos discriminados em cada TERMO DE CESSÃO somente terá eficácia e validade após o pagamento pelo CESSIONÁRIO à
CEDENTE do respectivo preço pela cessão.
3.6.1. - O comprovante do crédito em conta corrente será tido como o documento de quitação da correspondente obrigação.
3.7. - O CESSIONÁRIO poderá ceder no todo ou em parte os créditos ora adquiridos e respectivas garantias, sendo dispensável, para tanto, a anuência
da CEDENTE.
3.8. - O CESSIONÁRIO também poderá adquirir contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias e/ou serviços para entrega ou
prestação futura, bem como títulos ou certificados representativos desses contratos ou, ainda, qualquer documento, inclusive pedidos de fornecimento
de produtos ou serviços que demonstrem a existência do compromisso de entrega ou prestação futura.
3.8.1 - Neste caso, A CEDENTE obriga-se a entregar ao CESSIONÁRIO, para lhe permitir o recebimento dos Créditos Não Performados cedidos, as
duplicatas ou outros títulos de crédito originados após o envio ou entrega dos produtos, mercadorias ou serviços aos DEVEDORES, na mesma data em
que forem emitidas as duplicatas/notas fiscais ou emitidos ou recebidos os outros títulos de crédito; aplicando-se para a apuração do valor desses
títulos o deságio que o CESSIONÁRIO aplicaria em operações de compra de Créditos Performados em virtude do seu vencimento futuro.

4. CLÁUSULA QUARTA - CRITÉRIOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS.
4.1. - O CESSIONÁRIO somente adquirirá direitos creditórios que tenham sido analisados e selecionados pela CONSULTORA.
4.2. - Todos os cheques e duplicatas ou outros títulos de crédito cedidos deverão ser endossados pela CEDENTE em favor do CESSIONÁRIO, sem
qualquer reserva, podendo ser empregado endosso por chancela mecânica ou eletrônica ou por assinatura digital.
4.2.1. - Os cheques deverão ser nominais à CEDENTE e estar cruzados.
4.2.2. - As duplicatas deverão estar assinadas pelos representantes da CEDENTE.
4.3. - As duplicatas deverão ter sido emitidas pela CEDENTE com base em uma fatura de prestação de serviços já realizados ou de mercadorias já
entregues.
4.4. - Todas as duplicatas ou outros títulos de crédito ou contratos deverão estar acompanhados de cópias das notas fiscais/faturas que deram origem
aos créditos ou, quando do segmento financeiro, de documentos que comprovem a realização de operações de crédito.
4.5. - No que tange aos títulos de crédito, com cláusula à ordem, cuja forma de transmissão dar-se-á, por força da Lei, obrigatoriamente por meio do
ENDOSSO, o presente contrato representa a causa subjacente do ato formal do endosso, regulando-se as relações entre o CESSIONÁRIO,
endossatário, e o DEVEDOR e demais coobrigados, pelas normas aplicáveis aos títulos de crédito em que figuram como intervenientes.
4.6 - Em relação aos CRÉDITOS NÃO PERFORMADOS, admitir-se-ão quaisquer documentos que provem a existência do compromisso de entrega ou
da prestação de serviços futuros, incluindo pedidos de fornecimento de produtos ou da prestação de serviços, desde que assinados pelas partes,
podendo ser documentos físicos ou digitais (assinados eletronicamente).

5. CLÁUSULA QUINTA - DECLARAÇÕES, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.
5.1. - Antes do respectivo TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE deverá encaminhar imediatamente os títulos de crédito ou contratos e todos os demais
documentos físicos que dão lastro aos créditos para o CUSTODIANTE, por intermédio da CONSULTORA. Dispensado de tal envio caso a
documentação seja inteiramente em formato eletrônico.
5.2. - A CEDENTE obriga-se a fornecer todas as informações e a apresentar todos os documentos relacionados à cessão de direitos creditórios para o
CESSIONÁRIO que lhe forem solicitados pela CONSULTORA ou pela empresa de Auditoria contratada para prestar serviços ao CESSIONÁRIO, em
qualquer época, mesmo após e no caso de rescisão deste Contrato e sempre que houver solicitação da empresa de Auditoria.
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5.2.1. - As partes declaram que estão cientes de que essas informações e documentos serão frequentemente solicitados pela empresa de auditoria a
fim de apurar se as cláusulas do regulamento do CESSIONÁRIO e deste contrato estão sendo respeitadas e para verificar o lastro, legitimidade e
legalidade dos direitos creditórios cedidos.
5.3. - As partes acordam que a cessão de qualquer crédito pela CEDENTE não acarretará qualquer responsabilidade ou obrigação do CESSIONÁRIO
para com o DEVEDOR dos CRÉDITOS ou para com terceiros, mantendo-se inalterados os demais elementos da relação obrigacional originária entre
CEDENTE e DEVEDOR.

6. CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CEDENTE.
6.1. - A CEDENTE declara, respondendo civil e criminalmente pela veracidade dessas declarações, em relação a quaisquer cessões de crédito que
sejam feitas, que:
6.1.1. - Os direitos creditórios que serão cedidos estarão livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames e/ou compromissos de qualquer
natureza e espécie, e não terão sido objetivo de nenhuma outra cessão, garantia ou negociação, podendo os mesmos ser livremente cedidos e
transferidos a terceiros.
6.1.2. - Está ciente de que, em decorrência de qualquer cessão de crédito, não poderá receber qualquer valor relacionado com os direitos creditórios
cedidos.
6.1.3. - As cessões de crédito que realizará não dependem da anuência ou aprovação do respectivo DEVEDOR ou de qualquer terceiro.
6.1.4. - A CEDENTE e os Responsáveis Solidários responsabilizam-se pela existência dos créditos representados pelos títulos negociados, por seus
vícios redibitórios e pelo cumprimento das obrigações (vendas de produtos ou prestação de serviços) ou de operações financeiras que deram origem
aos créditos.
6.1.5. - A CEDENTE responde, solidariamente, pela boa liquidação dos créditos cedidos, ficando desde já autorizado o CESSIONÁRIO, a compensar os
valores não recebidos dos créditos que a CEDENTE tenha direito ou solicitar o pagamento destes valores.
6.1.6. - A CEDENTE, neste ato, assume, sob as penas da lei, a qualidade de fiel depositário, na pessoa de seu(s) representante(s) legal(is), em relação
aos comprovantes de entrega de mercadorias, notas fiscais, notificações, fichas cadastrais atualizadas e quaisquer outros documentos que
instrumentalizam os créditos ora cedidos, devendo guardá-los e conservá-los pelo período mínimo de 11 (onze) anos, com rigorosa observância do
artigo 627 e seguintes do Código Civil. Nenhuma remuneração será devida à CEDENTE pelo encargo assumido, cujas despesas serão por ele
suportadas.
6.1.7. - É responsável perante o CESSIONÁRIO pelos riscos e prejuízos dos créditos negociados no caso de serem opostas exceções quanto à sua
legitimidade, legalidade e veracidade, ou seja, em razão de quaisquer vícios que possam ser opostos à cobrança dos créditos.
6.1.8. - É responsável pela evicção dos direitos creditórios cedidos.
6.1.9. - É responsável civil e criminalmente pela legalidade, veracidade e legitimidade das duplicatas oriundas de suas operações mercantis, ciente de
que a emissão fraudulenta desse título sujeita os seus sócios ou prepostos às penas do artigo 172 do código penal.
6.1.10. - É responsável civil e criminalmente pelos cheques relativos aos direitos creditórios cedidos decorrentes de vendas a prazo ou prestação de
serviços, responsabilizando-se por eventuais vícios, inclusive no caso de suspeita de conluio com o emitente-devedor relacionado à contra-ordem ou
“sustação do cheque” para fraudar o CESSIONÁRIO.
6.2 - O CESSIONÁRIO está autorizado a consultar qualquer sistema de risco de crédito existente para obter informações a respeito da CEDENTE ou
dos DEVEDORES, inclusive o sistema gerido pelo Banco Central do Brasil, podendo prestar a esse sistema informações sobre o montante das dívidas,
a vencer ou vencidas, bem como o valor das coobrigações e garantias prestadas pela CEDENTE.
6.3. - No caso do não pagamento dos direitos creditórios nas datas dos seus respectivos vencimentos pelos DEVEDORES, o CESSIONÁRIO poderá
comunicar o fato a qualquer serviço de proteção ao crédito, como SERASA, SCPC, ou qualquer outro órgão encarregado de cadastrar atrasos nos
pagamentos e o descumprimento de obrigações contratuais, informando os nomes dos DEVEDORES.
6.4. - Caso deixe de cumprir a obrigação de firmar os respectivos TERMOS DE RECOMPRA para os direitos creditórios ou de indenizar o
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CESSIONÁRIO conforme previsto neste Contrato, ou ainda ocorrer o descumprimento de qualquer outra obrigação assumida pela CEDENTE neste
instrumento, o CESSIONÁRIO poderá comunicar o fato a qualquer serviço de proteção ao crédito, como SERASA, SCPC, ou qualquer outro órgão
encarregado de cadastrar atrasos nos pagamentos e o descumprimento de obrigações contratuais, informando o nome da CEDENTE e dos
coobrigados (RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS), conforme as responsabilidades de cada um.
6.5. - A CEDENTE autoriza o CESSIONÁRIO a levar os cheques e as duplicatas ou outros títulos de crédito a protesto ou executá-los judicialmente
caso os pagamentos não sejam feitos nas datas dos vencimentos e se responsabiliza integralmente em caso de protesto ou de cobrança judicial
indevidos por culpa ou dolo nas cessões de créditos realizadas ou por erro nas informações prestadas a CESSIONÁRIA.
6.6. - A CEDENTE declara que possui os originais ou cópias de todos os documentos comprobatórios da venda das mercadorias ou dos serviços ou
relativos a quaisquer outras operações que deram origem legítima e válida aos direitos creditórios cedidos.
6.7. - A CEDENTE autoriza o CESSIONÁRIO a ceder, quando quiser e a quem bem entender, os direitos creditórios que lhe foram cedidos com base
neste contrato.
6.8. - A CEDENTE declara que todas as operações que deram origem aos direitos creditórios encontram-se registradas em sua contabilidade.
6.9. - A CEDENTE declara que nenhuma das cessões de crédito ou operações realizadas com os seus clientes foi feita em fraude à execução ou fraude
a credores ou sonegação fiscal, nem são provenientes de atividades criminosas que possam vir a caracterizar lavagem de dinheiro.
6.10. - A CEDENTE obriga-se a:
6.10.1. - Não modificar com o DEVEDOR as condições originais da venda do produto/mercadoria ou serviço após a cessão dos direitos creditórios sem
o consentimento, por escrito, do CESSIONÁRIO.
6.10.2. - Não alterar a data do vencimento do título cedido (prorrogar ou antecipar); não deduzir, compensar, negociar, extinguir ou modificar qualquer
característica dos créditos cedidos, exceto mediante prévia anuência do CESSIONÁRIO.
6.10.3. - Informar ao CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do momento em que tomou conhecimento do fato, sobre
qualquer reclamação, modificação, cancelamento, arrependimento do DEVEDOR ou quaisquer outras informações relativas aos direitos creditórios.
6.10.4. - Informar o CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da citação, intimação ou notificação, sobre qualquer ação
judicial, protesto, notificação ou medida extrajudicial tendo como objeto os créditos negociados ou a operação de cessão ou, ainda, que digam respeito
ao negócio de venda mercantil ou de prestação de serviços ou operação de crédito que deu origem aos direitos creditórios.
6.10.5. - Não omitir nenhuma informação que, se fosse do conhecimento do CESSIONÁRIO, poderia impedir, alterar, desaconselhar ou colocar em risco
a cessão dos direitos creditórios.
6.10.6. - Fornecer, em 48 (quarenta e oito) horas no máximo, sempre que solicitadas pelo CESSIONÁRIO, cópias ou os originais de toda a
documentação comprobatória da origem legítima e válida dos direitos creditórios cedidos, incluindo notas fiscais e faturas, contratos firmados entre a
CEDENTE e seus clientes e quaisquer outros documentos correlatos.
6.10.7 - Realizar todos os procedimentos previstos nas cláusulas adiante relativos à oferta dos direitos creditórios e formalização da cessão para todos
os créditos cedidos.
6.10.8. - Notificar os DEVEDORES, especialmente os sacados das duplicatas, da cessão de crédito realizada, nos termos do artigo 290 do Código Civil,
informando que o pagamento deverá ser feito somente ao CESSIONÁRIO.
6.10.8.1. - A CEDENTE deverá notificar o DEVEDOR independentemente dele também receber qualquer notificação do CESSIONÁRIO.
6.10.9. - Repassar ao CESSIONÁRIO o crédito recebido diretamente do DEVEDOR caso este, eventualmente, e por engano, faça o pagamento à
CEDENTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ficar caracterizada a apropriação indébita do valor recebido (art. 168, do
Código Penal).
6.10.10. - Reembolsar todos os gastos e despesas legais, inclusive honorários advocatícios e custas processuais, juros e correção monetária, no caso
do CESSIONÁRIO ser acionado judicialmente ou tiver que mover qualquer ação judicial em decorrência de culpa
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da CEDENTE.
6.10.11. - Indenizar o CESSIONÁRIO de quaisquer prejuízos que lhe tiverem sido causados pela CEDENTE por culpa ou inadimplemento das
obrigações assumidas neste contrato.
6.10.12. - Comunicar ao CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o fato, qualquer alteração do seu contrato social, estatuto ou mudança
de endereço da CEDENTE ou de seus dados bancários.
6.10.13. - Comunicar ao CESSIONÁRIO, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a ocorrência do fato, qualquer processo de reorganização societária
(cisão, fusão, incorporação, etc.), alteração de sua atividade principal ou mudança de controle, direto ou indireto.
6.11. - A CEDENTE, neste ato, assume, sob as penas da lei, a qualidade de fiel depositária provisória, na pessoa de seus representantes legais, de
todos e quaisquer documentos que dão lastro aos créditos, a saber: pedidos de mercadorias ou serviços, comprovantes de entrega de mercadorias ou
de serviços, notas fiscais, faturas, notificações, fichas cadastrais, documentos relativos a operações de crédito etc., e quaisquer outros documentos que
instrumentalizem os créditos que serão cedidos, que porventura receber da CEDENTE, até que providencie o envio da documentação ao
CUSTODIANTE. Nenhuma remuneração será devida à CEDENTE pelo encargo assumido, cujas despesas serão por ela suportadas.
6.12. - A cada cessão de crédito realizada, a CEDENTE deverá praticar todos os atos e celebrar todos os documentos que sejam necessários para se
proceder à tradição dos títulos de crédito ao CESSIONÁRIO e de todos os demais documentos que dão lastro às operações, incluindo-se notas fiscais,
contratos, comprovantes de entrega de Produtos e/ou Prestação de Serviços, títulos de créditos, conforme o caso.
6.13. - Se, por qualquer motivo, não ocorrer a tradição dos títulos constitutivos do crédito e a CEDENTE continuar na posse de tais documentos, tal fato
significará a constituição de um depósito, ficando a CEDENTE pelo presente contrato nomeada, nas pessoas de seus representantes legais signatários
deste contrato, fiel depositária dos mencionados documentos para que sejam entregues ao CESSIONÁRIO sempre que solicitado e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da solicitação, sem qualquer direito de retenção a qualquer título, aplicando-se ao ora avençado os artigos 627 e seguintes do
código civil.
6.14. Os Responsáveis Solidários declaram conhecer os termos deste Contrato de Cessão de Direitos Creditórios o qual assinam como principais
pagadores, solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações pactuadas e assumidas pela CEDENTE, permanecendo íntegras
suas responsabilidades até o total e definitivo cumprimento das obrigações avençadas, nos termos dos Artigos 264 e 265 do Código Civil.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - VÍCIOS DOS DIREITOS CREDITÓRIOS.
7.1. - No caso de serem opostas quaisquer oposições ou exceções, judicial ou extrajudicialmente, aos direitos ou títulos de crédito cedidos, a CEDENTE
assumirá integral responsabilidade por quaisquer vícios verificados, como, a título de exemplo, os seguintes:
a) Se os créditos representados pelos títulos cedidos tiverem sido objeto de outra alienação, ajuste, garantia ou ônus sem o consentimento prévio e
expresso do CESSIONÁRIO.
b) Se os créditos adquiridos pelo CESSIONÁRIO forem objeto de acordo entre a CEDENTE e o DEVEDOR, que possa ensejar compensação e/ou outra
forma de redução, extinção ou modificação dos direitos emergentes dos títulos negociados.
c) Se o DEVEDOR refutar, contestar ou devolver total ou parcialmente os produtos, mercadorias ou prestação de serviços fornecidos por qualquer
motivo, por exemplo: por não correspondência com aquilo que efetivamente foi contratado, vícios ou defeitos na qualidade dos serviços prestados, ou
defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias; divergência nos prazos ou preços ajustados; arrependimento e desistência dos
serviços ou produtos adquiridos; avarias ou não recebimento das mercadorias.
d) Se a CEDENTE receber em pagamento, no todo ou em parte, valores relativos aos títulos de crédito negociados, fica a obrigada a devolvê-los ao
CESSIONÁRIO no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ficar caracterizada a apropriação indébita (art. 168, do código penal).
e) Se a falta de pagamento por parte do DEVEDOR resultar de ato de responsabilidade da CEDENTE.
f) Se for oposta qualquer objeção pelo DEVEDOR baseada em fato de responsabilidade da CEDENTE ou contrário aos termos deste contrato.
g) Se for oposta qualquer exceção defesa ou justificativa pelo SACADO baseada na recusa ou aceitação de mercadoria ou serviço ou
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qualquer forma de mora ou inadimplemento da CEDENTE junto ao mesmo SACADO, ou contraprotesto do SACADO e/ou reclamação judicial deste
contra a CEDENTE.
h) Ocorrendo qualquer medida judicial tomada pelo DEVEDOR tendo como objeto o direito creditório, por exemplo, ação declaratória de nulidade,
anulatória, sustação de protesto entre outras, mesmo que sejam medidas apenas de interesse procrastinatório.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CEDENTE PELOS VÍCIOS (OBRIGAÇÃO DE RECOMPRAR OS CRÉDITOS OU DE INDENIZAR O
CESSIONÁRIO).
8.1. - A CEDENTE assume a responsabilidade de, concluída a operação e sobrevindo a constatação de vícios ou de quaisquer outras exceções na
origem do(s) crédito(s) negociado(s), recomprar o(s) referido(s) direito(s) creditório(s) do CESSIONÁRIO mediante a assinatura de TERMO DE
RECOMPRA ou, na impossibilidade de recompra, indenizar o CESSIONÁRIO, pelo valor de face do título negociado, acrescido de multa de 2,00% (dois
por cento), de juros moratórios de 1,00% (um por cento) ao mês, de atualização monetária com base na taxa praticada no TERMO DE CESSÃO, das
perdas e danos, e de honorários de advogado à base de 20% (vinte por cento) do valor total devido, tudo conforme autorizam os artigos 389 ao 392,
394 ao 396 e 406 do Código Civil.
8.2. - O prazo para a CEDENTE recomprar o(s) crédito(s) será de 48 (quarenta e oito) horas após ser cientificado da constatação de vícios ou de
quaisquer outras exceções, devendo o respectivo TERMO DE RECOMPRA ser firmado pelas partes do mesmo modo que os TERMOS DE CESSÃO.
8.2.1. - A recusa na recompra do (s) crédito(s) no prazo estipulado, poderá dar ensejo à cobrança judicial contra a CEDENTE e os RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
8.2.2. - Qualquer tolerância em relação ao disposto nesta cláusula será considerada mera liberalidade do CESSIONÁRIO.
8.3. - No caso do CESSIONÁRIO acionar judicialmente os DEVEDORES ou for por eles acionado em decorrência dos casos previstos nesta cláusula,
obriga-se a CEDENTE a reembolsar o CESSIONÁRIO, com todos os acréscimos legais, todas as despesas que este tiver tido, incluindo despesas com
advogados, perícias e custas processuais.

9. CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE E DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DESTE CONTRATO EM CASO
DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR/SACADO.
9.1. - O CESSIONÁRIO terá direito de regresso contra a CEDENTE em razão do inadimplemento dos DEVEDORES dos créditos cedidos, ou seja, a
CEDENTE responde pelo cumprimento da prestação constante dos direitos creditórios cedidos.
9.2. - Assinam também este Contrato, as pessoas identificadas ao final, designados RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, que se declaram solidariamente
responsáveis por todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela CEDENTE, concordando com todos os seus termos.
9.2.1. - Independentemente de terem ou não assinado os TERMOS DE CESSÃO ou avalizados os títulos a eles relativos, os RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS são solidariamente responsáveis pelas obrigações inadimplidas.
9.3. - Os RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS renunciam expressamente ao benefício de ordem e declaram ter pleno conhecimento de todas as cláusulas e
condições deste contrato e do TERMO DE CESSÃO.
9.4. - Se a CEDENTE ou qualquer um dos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, na hipótese desta cláusula ou da cláusula anterior, efetuar o pagamento
correspondente ao crédito cedido, o pagador se sub-rogará, de pleno direito, na condição de credor conforme o disposto no artigo 346, inciso III, do
código civil, sendo-lhe restituído o respectivo direito creditório.
9.5. - Na hipótese do item anterior, os títulos cujos protestos por falta de pagamento tenham sido lavrados, serão entregues à CEDENTE ou a qualquer
pessoa que tenha efetuado o pagamento, com o respectivo instrumento e carta de anuência, ficando atribuída ao novo credor sub-rogado a obrigação
de entregar tais documentos ao DEVEDOR quando da quitação da dívida.
9.6. - As partes poderão convencionar aquisições sem a responsabilidade da CEDENTE ou dos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS pelo pagamento do
crédito cedido, sendo que tal condição constará expressamente do respectivo TERMO DE CESSÃO e dos endossos.
9.7. - A CEDENTE poderá responder pela insolvência do DEVEDOR.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIAS.
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10.1. - A CEDENTE é legítima e exclusiva titular de créditos oriundos de cheques e/ou duplicatas decorrentes de suas vendas mercantis ou serviços
prestados, a prazo, ou de outros créditos que ceder ao FUNDO. Sobre esses créditos fica estabelecido como limite contratual o valor de R$
1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais), para realização de operações de cessão de crédito e que serão formalizadas com a apresentação
dos títulos acompanhados de Termo de Cessão - Borderô assinado pela CEDENTE.
10.2. - O limite estabelecido nesse contrato será ajustado em razão das cessões e suas respectivas amortizações. Também poderá sofrer ajuste, sem
prévio aviso, mediante alterações creditícias da CEDENTE.
10.3. - Para garantir o pagamento de qualquer débito relacionado a este contrato, o CESSIONÁRIO poderá exigir, no ato de assinatura deste
instrumento ou a qualquer tempo, que a CEDENTE lhe entregue nota promissória de sua emissão até o valor do limite contratual acima, com
vencimento à vista e prazo de apresentação de até 1.000 (um mil) dias, independentemente de outras garantias que venham a ser exigidas.
10.3.1.- A nota promissória deverá ser avalizada pelos RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS.
10.4. - A CEDENTE obriga-se a reforçar ou substituir a garantia na hipótese de sua perda ou diminuição do seu valor.
10.5. - Os títulos, adquiridos com responsabilidade, que forem recomprados pela CEDENTE, poderão ser mantidos em cobrança, autorizando o
prosseguimento para recebimento do crédito, inclusive com envio dos títulos ao cartório de protesto, estando ciente que o CESSIONÁRIO nestes casos,
estará agindo na condição de simples cobradora/mandatária, não assumindo qualquer responsabilidade resultante de eventuais protestos.
10.6. - Para garantir o pagamento de qualquer débito relacionado a este Contrato, o CESSIONÁRIO poderá também exigir, no ato de assinatura do
Termo de Cessão - Borderô, que a CEDENTE lhe entregue Nota Promissória de sua emissão, com prazo de apresentação de até 30 (trinta) dias após o
vencimento do último título do referido borderô, com pacto adjeto de juros de 1% ao mês, correção monetária à taxa correspondente do referido Termo
em questão, mais 2% (dois por cento) de multa.
10.7. - A CEDENTE obriga-se a reforçar ou substituir a garantia na hipótese de sua perda ou diminuição de valor.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORMALIZAÇÃO DAS CESSÕES DOS DIREITOS CREDITÓRIOS.
11.1. - Cada aquisição de direitos creditórios será formalizada e demonstrada por meio de um instrumento denominado “TERMO DE CESSÃO” onde
irão constar a relação e a identificação completa dos títulos, das duplicatas ou cheques (numeração, valores e datas de vencimento), os nomes e CNPJ
ou CPF dos sacados das duplicatas ou dos emitentes dos cheques, e o valor total de aquisição dos títulos cedidos.
11.1.1. - O TERMO DE CESSÃO poderá ser firmado por escrito ou, preferencialmente, em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela infra-estrutura brasileira de chaves públicas - icp-brasil, produzindo todos os seus efeitos em relação aos signatários, conforme
parágrafo 1º do artigo 10º da medida provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo, em casos de contingência, ser firmado de forma impressa.
11.2. - Os cheques e as duplicatas, com endosso em preto em favor do CESSIONÁRIO, serão entregues pela CEDENTE ao CESSIONÁRIO, por
intermédio da CONSULTORA. As duplicatas serão, preferencialmente, emitidas em forma eletrônica utilizando-se do processo de assinaturas digitais
para a emissão, endosso e aval.
11.3 - O TERMO DE CESSÃO é considerado uma venda à vista de direitos creditórios da CEDENTE, mediante preço certo e ajustado entre as partes,
passando o CESSIONÁRIO a ser único e legítimo proprietário dos créditos, que os entregará ao CUSTODIANTE.
11.3.1. - Pela assinatura no TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE transfere a titularidade dos seus DIREITOS CREDITÓRIOS ao CESSIONÁRIO.
11.3.2. - Uma vez firmado o TERMO DE CESSÃO pela CEDENTE e pelo CESSIONÁRIO, será enviada instrução ao CUSTODIANTE para que este
transfira o montante total discriminado no TERMO DE CESSÃO para a conta corrente bancária da CEDENTE indicada no respectivo TERMO DE
CESSÃO.
11.4. - A CEDENTE obriga-se a dar ciência aos DEVEDORES sacados de duplicatas de sua alienação, no ato da negociação, informando-lhes que o
respectivo pagamento deverá ser feito somente ao CESSIONÁRIO.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDAÇÃO DAS CESSÕES.
12.1. - O CESSIONÁRIO pagará o valor acordado entre as partes por cada cessão de direitos creditórios, conforme previsto no respectivo
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TERMO DE CESSÃO, por intermédio de TED ou DOC, diretamente à CEDENTE.
12.1.1. - Só serão admitidas remessas para a conta corrente da própria CEDENTE, ou seja, não serão efetuadas remessas para contas de terceiros,
ainda que sejam pessoas ligadas à CEDENTE.
12.2. - Para a realização dos pagamentos, a CEDENTE indica a seguinte conta bancária:
CEDENTE: FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ: 17.166.865/0001-25

CÓDIGO DO BANCO:

1

BANCO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Nº DA AGÊNCIA:

2094

CONTA CORRENTE:

24799-5

12.3. - Com o pagamento realizado conforme o procedimento acima e no valor informado no respectivo TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE confere ao
CESSIONÁRIO a mais ampla, rasa, irrevogável, irrestrita e geral quitação, para não mais reclamar a respeito do negócio realizado, imediata e
automaticamente após a recepção do valor em sua conta bancária, qualquer que seja o meio utilizado pelo CESSIONÁRIO para efetuar a liquidação da
cessão.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CESSIONÁRIO.
13.1. - A cobrança dos direitos creditórios será feita:
a) Por meio do depósito dos cheques emitidos para a liquidação dos direitos creditórios cedidos (endossados pela CEDENTE, podendo ser por
chancela mecânica ou eletronicamente ou assinatura digital) e entregues para guarda e cobrança na conta corrente que o CESSIONÁRIO mantém no
BANCO COBRADOR.
b) No caso de duplicatas, contratos ou de quaisquer outros títulos ou créditos, as cobranças serão feitas por meio de boletos bancários emitidos pelo
BANCO COBRADOR ou pela CONSULTORA tendo o CESSIONÁRIO por favorecido.
13.2. - O recebimento dos direitos creditórios, resultante da liquidação dos boletos e cheques relativos às operações realizadas com base neste
contrato, será realizado direto e exclusivamente em conta corrente do CESSIONÁRIO junto ao BANCO COBRADOR.
13.3. - Consideram-se, para todos os efeitos legais, liquidados os direitos creditórios no momento em que o DEVEDOR ou terceiro efetuar o seu
respectivo pagamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MORA.
14.1. - Na hipótese de inadimplemento ou mora, os encargos da dívida serão exigíveis da CEDENTE e dos DEVEDORES solidários da seguinte forma:
a) atualização monetária com base na taxa praticada no TERMO DE CESSÃO;
b) multa de 2,00% (dois por cento);
c) juros moratórios de 1,00% (um por cento) ao mês;
d) despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da CEDENTE, inclusive honorários advocatícios extrajudiciais de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do saldo devedor.
14.2. - Na eventualidade do não pagamento dos créditos cedidos, será a CEDENTE comunicada para cumprir com a prestação, ou seja, para recomprar
os créditos no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de decorrido tal prazo, serem aplicados sobre o crédito inadimplido, em relação à
CEDENTE, todos os encargos previstos no item anterior.
14.3. - Para o exercício do direito de regresso contra os coobrigados pelo pagamento e encontrando-se a CEDENTE em mora no cumprimento de sua
obrigação, o respectivo título de crédito será apontado no tabelionato de protesto, no prazo legal.
14.4. - O CESSIONÁRIO está autorizado a compensar os valores em atraso em valores que eventualmente a CEDENTE tenha a receber relativos a
novas cessões de crédito.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONFIDENCIALIDADE.
15.1. - As cláusulas deste contrato são estritamente confidenciais. Nenhuma das partes pode prestar informações a terceiros do seu conteúdo ou das
transações com base nele realizadas sem o prévio consentimento por escrito da outra parte, exceto nos seguintes casos:

Pág.: 21 de 24

Hash (SHA1): 674CC3DA03656383255F8959F177A3FB1C3A2988 - Chave: 64481877
Confira a autenticidade no sítio https://portal.qcertifica.com.br/validador.aspx?k=64481877

Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO GRESPAN - 22/01/2020 18:37:09
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012218370938500000025802653
Número do documento: 20012218370938500000025802653

Num. 27331497 - Pág. 21

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 719, OUT2, Página 10

a) Quando o fornecimento da informação for obrigatória por lei, regulamentação ou por qualquer determinação governamental ou judicial que deva ser
cumprida.
b) Quando forem informações que devam ser transmitidas aos advogados, contadores, auditores, agências de rating, analistas ou demais pessoas
físicas ou jurídicas envolvidas no desenvolvimento dos serviços objeto deste contrato, sempre dentro do curso normal de seus negócios, desde que os
mesmos estejam cientes da natureza confidencial das informações e, também, concordem em manter o sigilo das mesmas.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - NATUREZA EXECUTIVA DESTE CONTRATO.
16.1. - A este contrato, assinado pelas partes e por duas testemunhas, e aos TERMOS DE CESSÃO dele decorrentes, atribui-se a condição de título
executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
16.1.1. - A liquidez deste contrato, para fins legais, será apurada pela soma dos valores do(s) título(s) cedidos(s) e não liquidado(s) pelo(s)
DEVEDOR(es), quaisquer que sejam os motivos do não pagamento: por vício do crédito ou título ou por simples inadimplemento.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SITUAÇÃO DAS CESSÕES DE CRÉDITO EFETUADAS NO CASO DE FALÊNCIA DA CEDENTE
17.1. - Em caso de falência da CEDENTE, nos termos do artigo 136, parágrafo primeiro, da lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (lei que regula a
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária), não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de
cessão em prejuízo dos portadores dos valores mobiliários emitidos pelo CESSIONÁRIO.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - COMUNICAÇÕES.
18.1. - A CEDENTE, o CESSIONÁRIO e os RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS estabelecem como válidos para efeito de mútua comunicação, o fax,
correio eletrônico/e-mail ou a carta com ar (aviso de recebimento), nos termos do artigo 225 do Código Civil.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LIBERALIDADE.
19.1. - O não exercício, por qualquer das partes, de direitos relativos ao presente contrato será considerado como mera liberalidade e tolerância, não
representando, em hipótese alguma, novação, revogação ou renúncia aos mesmos ou direito de exigi-los no futuro.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - INTEGRIDADE DO CONTRATO.
20.1. - Este contrato constitui o entendimento integral entre as partes contratantes e revoga expressamente todas e quaisquer tratativas ou discussões
entre elas em relação ao objeto deste instrumento.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES.
21.1. - Nenhuma alteração ao presente contrato será considerada válida a menos que acordada expressamente por meio de aditamento contratual
assinado pelas partes.
21.2. - A renúncia, escrita ou verbal, por qualquer das partes, de qualquer direito oriundo deste contrato dada em uma ocasião, não as obrigará em
qualquer ocasião subsequente, sendo que uma concessão dada por qualquer das partes não será tratada como uma variação deste contrato, a menos
que expressamente avençada por escrito como alteração, de conformidade com o constante no item anterior desta cláusula.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - INDEPENDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES.
22.1. - Se qualquer condição deste contrato for considerada nula, inexequível ou sem efeito, no todo ou em parte, as demais condições deverão
permanecer válidas e serão interpretadas de forma a preservar a validade do seu restante e os propósitos que as partes atribuíram ao mesmo.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - VIGÊNCIA.
23.1. - O presente contrato vigorará por prazo indeterminado ou durante o prazo de duração porventura estabelecido no Regulamento do
CESSIONÁRIO.

24. CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - EXTINÇÃO DO CONTRATO.
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24.1. - Este contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação e sem prejuízo das penalidades aplicáveis, se a
CEDENTE deixar de cumprir qualquer obrigação assumida neste contrato ou se verificar que prestou declarações inverídicas, neste instrumento ou em
qualquer dos TERMOS DE CESSÃO ou ainda em qualquer outro documento a estes correlatos.
24.1.1. - Em caso de rescisão, o CESSIONÁRIO permanece com o direito de receber todos os créditos que lhe tiverem sido transferidos, inclusive pela
via judicial.
24.1.2 - Se a rescisão tiver ocorrido por descumprimento contratual, culpa ou dolo da CEDENTE, esta responderá por todas as obrigações assumidas
neste instrumento, além das perdas e danos sofridos pelo CESSIONÁRIO.
24.2. - Este contrato poderá ser denunciado, pela CEDENTE ou pelo CESSIONÁRIO, a qualquer tempo, sem ônus algum, obrigando-se as partes a não
efetuarem mais nenhuma cessão de crédito entre si a partir de então.
24.2.1. - Neste caso, para as cessões já realizadas, o contrato mantém sua eficácia.
24.2.2. - Se, no entanto, após a denúncia, por engano ou equívoco das partes, for realizada qualquer cessão de crédito, aplicam-se a ela as mesmas
regras e cláusulas deste contrato.
24.3. - A rescisão, independente do motivo, não causará modificação dos direitos e das obrigações das PARTES previstas no presente contrato em
relação às Cessões efetuadas.

25. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1. - Para efeitos do disposto neste Instrumento, em qualquer Termo de Cessão - Borderô ou qualquer outro documento celebrado entre as PARTES,
sempre que um prazo se encerra em dia não útil, o vencimento da obrigação será no dia útil seguinte. Para os fins do ora disposto, considera-se dia útil
segunda a sexta-feira, exceto feriados no Estado ou Cidade de São Paulo, feriados de âmbito nacional ou dias em que, por qualquer motivo, não houver
expediente bancário ou não funcionar o mercado financeiro.
25.2. - Todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a presente operação, serão de responsabilidade exclusiva da parte que legalmente
for considerada contribuinte.

26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - OMISSÕES.
26.1. - Os casos omissos resolver-se-ão pela legislação financeira, comercial e civil em vigor, pelas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários CVM aplicáveis aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e pelos princípios gerais do direito do comércio.

27. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - FORO DE ELEIÇÃO.
27.1. - O presente contrato será regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo, SP, como
único competente para dirimir quaisquer dúvidas e disputas decorrentes do presente contrato.
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 3 (três) vias de igual teor e efeito na presença de duas testemunhas.

SAO PAULO, 30 de janeiro de 2019.

CEDENTE E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS:

CEDENTE:

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
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AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO
Representante

MARCIO FERREIRA TAKATSU
Representante

MARCIO FERREIRA TAKATSU
Responsável Solidário

CESSIONÁRIO:

Pela SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A
Administradora do CLM FUNDO INVESTIMENTO

INTERVENIENTES:

Pela CLM CONSULTORIA ESPECIALIZADA Consultora para Análise e Seleção de Recebíveis do CLM FUNDO DE INVESTIMENTO

Pela OURO PRETO GESTÃO RECURSOS Gestora do CLM FUNDO DE INVESTIMENTO

Testemunhas:

Nome:
CPF:
RG:

Nome:
CPF:
RG:
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Documento assinado por:
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Nome do Documento: Contrato Cessão - Foco - Matriz
Código do Documento: 60545566

Documento

Validador

Tipo do Documento: Contrato Mãe (CM)
Nome do P7S: QCECT00060545566.pdf.p7s
Tamanho: 310.02 Kb
Data do Recebimento: 31/01/2019 10:13:43
Hash (SHA1): 674CC3DA03656383255F8959F177A3FB1C3A2988
Assinante: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05675192603
Data da Assinatura: 31/01/2019 10:37:33
Motivo da Assinatura: Responsável Solidário

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05
E-mail: marcio.takatsu@focoagro.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1165331709919839857
Válido de: 18/04/2017 09:29:09 até: 18/04/2020 09:09:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50113
Número de Serial: 17196446
Data e Hora (local): 31/01/2019 10:37:43

Data e Hora (UTC): 31/01/2019 12:37:43

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1A45D

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA

Data de efetivação: 31/01/2019 09:37:07

Data da próxima atualização: 31/01/2019 15:37:07

Assinante: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05675192603
Data da Assinatura: 31/01/2019 10:37:33
Motivo da Assinatura: Representante do Cedente

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05
E-mail: marcio.takatsu@focoagro.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1165331709919839857
Válido de: 18/04/2017 09:29:09 até: 18/04/2020 09:09:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50112
Número de Serial: 32452292
Data e Hora (local): 31/01/2019 10:37:43

Data e Hora (UTC): 31/01/2019 12:37:43

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1A45D
Data de efetivação: 31/01/2019 09:37:07

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA
Data da próxima atualização: 31/01/2019 15:37:07

Assinante: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO:94002940349
Data da Assinatura: 31/01/2019 10:39:15
Motivo da Assinatura: Representante do Cedente
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Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBE
E-mail: cesar.ribeiro@focoagro.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1165331709922055751
Válido de: 18/04/2017 09:24:22 até: 18/04/2020 09:13:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50113
Número de Serial: 17196493
Data e Hora (local): 31/01/2019 10:39:27

Data e Hora (UTC): 31/01/2019 12:39:27

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1A45D

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA

Data de efetivação: 31/01/2019 09:37:07

Data da próxima atualização: 31/01/2019 15:37:07

Assinante: LUIS FELIPE MARTINI:03351848986
Data da Assinatura: 31/01/2019 10:51:36
Motivo da Assinatura: Interveniente

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: LUIS FELIPE MARTINI:033518489
E-mail: LUIS@CLMFUNDO.COM.BR

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 7534991393201409069
Válido de: 16/06/2017 22:00:00 até: 15/06/2020 22:00:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50113
Número de Serial: 17197141
Data e Hora (local): 31/01/2019 10:51:55

Data e Hora (UTC): 31/01/2019 12:51:55

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 9C24

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 31/01/2019 09:10:03

Data da próxima atualização: 31/01/2019 15:10:03

Assinante: VINICIUS ARAUJO RE:99373459953
Data da Assinatura: 31/01/2019 10:59:32
Motivo da Assinatura: Testemunha

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: VINICIUS ARAUJO RE:993734599
E-mail: VINICIUSRE50@GMAIL.COM

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 9171447634061303551
Válido de: 18/04/2018 18:00:00 até: 17/04/2021 18:00:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50113
Número de Serial: 17197499
Data e Hora (local): 31/01/2019 10:59:44

Data e Hora (UTC): 31/01/2019 12:59:44

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 9C24

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 31/01/2019 09:10:03

Data da próxima atualização: 31/01/2019 15:10:03
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Assinante: ADRIANA DOS SANTOS ZACHEO HOLMO:95460560900
Data da Assinatura: 31/01/2019 15:48:57
Motivo da Assinatura: Testemunha

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A1
Emitido para: ADRIANA DOS SANTOS ZACHEO
E-mail: ADRIANA@ECON.CNT.BR

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 7388519235148119388
Válido de: 21/05/2018 10:05:00 até: 21/05/2019 10:05:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50112
Número de Serial: 32488158
Data e Hora (local): 31/01/2019 15:48:57

Data e Hora (UTC): 31/01/2019 17:48:57

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 9C2F

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 31/01/2019 14:40:08

Data da próxima atualização: 31/01/2019 20:40:08

Assinante: DANIEL FRANCISCO GRANADO:27230733863
Data da Assinatura: 31/01/2019 17:41:33
Motivo da Assinatura: Interveniente

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: DANIEL FRANCISCO GRANADO:
E-mail: atendimento4@ouropretoinvestimentos.co

Emitido por: AC Notarial RFB G3
Número de Série: 1586515565905951967993725226838985988
Válido de: 13/04/2016 21:00:00 até: 13/04/2019 20:59:59

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50112
Número de Serial: 32506489
Data e Hora (local): 31/01/2019 17:41:41

Data e Hora (UTC): 31/01/2019 19:41:41

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1E5AF

Emissor: AC NOTARIAL RFB G3

Data de efetivação: 31/01/2019 16:56:31

Data da próxima atualização: 31/01/2019 17:56:31

Assinante: LUIZ FELIPPE NOGUEIRA DE ANDRADE:32011972892
Data da Assinatura: 31/01/2019 18:46:50
Motivo da Assinatura: Interveniente

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: LUIZ FELIPPE NOGUEIRA DE AN
E-mail: atendimento2@ouropretoinvestimentos.co

Emitido por: AC Notarial RFB G3
Número de Série: 3410420064387734799245220718189044029
Válido de: 13/04/2016 21:00:00 até: 13/04/2019 20:59:59

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50112
Número de Serial: 32507494
Data e Hora (local): 31/01/2019 18:46:56

Data e Hora (UTC): 31/01/2019 20:46:56

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
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Número da LCR: 1E5B1

Emissor: AC NOTARIAL RFB G3

Data de efetivação: 31/01/2019 17:56:35

Data da próxima atualização: 31/01/2019 18:56:35

Assinante: NELSON CERRETTI:84545232868
Data da Assinatura: 05/02/2019 16:52:18
Motivo da Assinatura: Cessionário

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: NELSON CERRETTI:84545232868
E-mail: alessandre.marquezini@bancopaulista.co

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1287492936455470595
Válido de: 23/01/2018 09:24:56 até: 19/01/2020 11:36:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50113
Número de Serial: 17407249
Data e Hora (local): 05/02/2019 16:52:30

Data e Hora (UTC): 05/02/2019 18:52:30

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1A557

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA

Data de efetivação: 05/02/2019 15:07:17

Data da próxima atualização: 05/02/2019 21:07:17

Assinante: GUSTAVO DE MACEDO MALHEIROS:05697396910
Data da Assinatura: 05/02/2019 18:07:37
Motivo da Assinatura: Cessionário

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Válido

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: GUSTAVO DE MACEDO MALHEI
E-mail: alessandre.marquezini@bancopaulista.co

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1287492936322940051
Válido de: 23/01/2018 09:27:17 até: 19/01/2020 11:37:00

Informações do Certificado do Carimbo do Tempo
Emitido por: Servidor de Carimbo do Tempo ACT Quicksoft - SCT 50112
Número de Serial: 32667327
Data e Hora (local): 05/02/2019 18:07:45

Data e Hora (UTC): 05/02/2019 20:07:45

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1A557

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA

Data de efetivação: 05/02/2019 15:07:17

Data da próxima atualização: 05/02/2019 21:07:17
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 3
Tipo documento:
OUTROS
Evento:
PETIÇÃO
Data:
28/10/2020 13:33:37
Usuário:
PR102311 - JESSICA ALVES MACIEL
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
719
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PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO CONTRATO Nº 2 . QUE REGULA AS CESSÕES DE CRÉDITO
PARA O CLM FUNDO INVESTIMENTO.
Termo de Cessão N.1905200017

CEDENTE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE-UF:

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
RUA PARA, nº 1544nº 1544
GUARAI - TO

CÓDICO BANCO:

1

N° DA AGÊNCIA:

2094 - X

CONTA CORRENTE:

24799-5

CESSIONÁRIO:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CIDADE:

CLM FUNDO INVESTIMENTO
18.676.987/0001-24
AV AYRTON SENNA DA SILVA, nº 500 - sala 2201
LONDRINA - PR

Neste ato representado por sua administradora, SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A, com sede na
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, nº 1355, JARDIM PAULISTANO - SAO PAULO - SP - CEP 01452002, inscrito no
CNPJ sob o n.º 62.285.390/0001-40.
1. Por intermédio deste TERMO DE CESSÃO, a CEDENTE e o CESSIONÁRIO formalizam a cessão dos créditos
constantes da relação abaixo:
Número

Nome do Devedor

CNPJ/CPF

Banco/Ag/CC

Vencimento

1231001

TIAGO TEIXEIRA ALMEIDA

076.636.836-09

237

15/11/2019

99.975,00

1232001

TIAGO TEIXEIRA ALMEIDA

076.636.836-09

237

15/11/2019

83.210,00

1233001

TIAGO TEIXEIRA ALMEIDA

076.636.836-09

237

15/11/2019

81.852,50

1252001

JOSENEI RICHART

003.968.829-19

237

30/10/2019

55.194,00

1256001

JOSENEI RICHART

003.968.829-19

237

30/10/2019

64.393,00

1266001

JOSENEI RICHART

003.968.829-19

237

30/10/2019

50.160,00

1295001

JOSENEI RICHART

003.968.829-19

237

30/10/2019

55.194,00

1297001

JOSENEI RICHART

003.968.829-19

237

30/10/2019

49.750,00

1299001

JOSENEI RICHART

003.968.829-19

237

30/10/2019

57.750,00

1701001

FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
04.385.421/0001-39

237/782

30/08/2019

27.945,00

1845001

FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
04.385.421/0001-39

237/782

30/08/2019

19.906,60

1867001

FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
04.385.421/0001-39

237/782

30/07/2019

21.948,15

2006001

RUDIBERTO DURANTE

560.725.460-72

237

30/09/2019

50.313,32

2009001

RUDIBERTO DURANTE

560.725.460-72

237

30/09/2019

50.676,50

2102001

RUDIBERTO DURANTE

560.725.460-72

237

30/09/2019

16.204,20

1648001

FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
04.385.421/0001-39

237/782

30/08/2019

18.480,00

Total:

2. As condições da presente cessão de créditos são as seguintes:
I - Valor total dos títulos no vencimento: 802.952,27
II - Preço pago à CEDENTE pela cessão: 707.382,47
III - Data do pagamento do preço da cessão: 20/05/2019
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3. O pagamento do preço pela recompra dos créditos tratada neste Termo Recompra ocorrerá através de crédito na
conta corrente de itularidade do FUNDO indicada neste instrumento, a partir de quando fica conferida ao
READQUIRENTE a mais ampla, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar seja a que título for.
4.As partes confirmam e ratificam as cláusulas e condições do CONTRATO QUE REGULA AS CESSÕES DE
CRÉDITO PARA O CLM FUNDO INVESTIMENTO, as quais continuam válidas e inalteradas.

LONDRINA, 20/05/2019

CEDENTE
FOCO AGRONEGOCIOS S/A

CESSIONÁRIO
CLM FUNDO INVESTIMENTO
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Recibo Pendência Financeira
Cedente: 111231 FOCO AGRONEGOCIOS S/A
PENDENCIA FINANCEIRA
Recibo: 18682 - 20/05/2019
Débitos
Descrição

Sacado

BAIXAR

DANILO DOMINGOS SCANAGATTA

TARIFA INSTRUÇÃO - RECEITA

LOURIVAL NONATO COSTA SANTANA

TARIFA INSTRUÇÃO - RECEITA

ROGERIO DALLA CORTE

TARIFA INSTRUÇÃO - RECEITA

ROGERIO DALLA CORTE

010

28,29

Valor

22719

28,49

59

28,29

011

28,29

113,36

Total Débitos:

Total do Recibo :

Documento

-113,36
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Documento assinado por:
INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Nome do Documento: Termo de Cessão 1905200017.pd
Código do Documento: 67433973
Tipo do Documento: Termo de Cessão
Nome do P7S: QCETC00067433973.pdf.p7s
Tamanho: 75.04 Kb
Data do Recebimento: 20/05/2019 15:51:48
Hash (SHA1): 0F5AE08EA713CF8BFC371572482BBF1DF3ABE793
Assinante: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05675192603
Data da Assinatura: 20/05/2019 16:05:45
Motivo da Assinatura: Cedente Representante

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Não Consta

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: MARCIO FERREIRA TAKATSU:05
E-mail: marcio.takatsu@focoagro.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1165331709919839857
Válido de: 18/04/2017 09:29:09 até: 18/04/2020 09:09:00

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1B8D6

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA

Data de efetivação: 20/05/2019 14:35:20

Data da próxima atualização: 20/05/2019 20:35:20

Assinante: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO:94002940349
Data da Assinatura: 20/05/2019 16:07:23
Motivo da Assinatura: Cedente Representante

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Não Consta

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBE
E-mail: cesar.ribeiro@focoagro.com.br

Emitido por: AC SOLUTI Multipla
Número de Série: 1165331709922055751
Válido de: 18/04/2017 09:24:22 até: 18/04/2020 09:13:00

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: 1B8D6

Emissor: AC SOLUTI MULTIPLA

Data de efetivação: 20/05/2019 14:35:20

Data da próxima atualização: 20/05/2019 20:35:20

Assinante: LUIS FELIPE MARTINI:03351848986
Data da Assinatura: 20/05/2019 16:07:52
Motivo da Assinatura: Consultoria Representante

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Não Consta

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A3
Emitido para: LUIS FELIPE MARTINI:033518489
E-mail: LUIS@CLMFUNDO.COM.BR

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 7534991393201409069
Válido de: 16/06/2017 22:00:00 até: 15/06/2020 22:00:00

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
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Número da LCR: B09A

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 20/05/2019 11:40:15

Data da próxima atualização: 20/05/2019 17:40:15

Assinante: GABRIEL LACASA MAYA:30232670811
Data da Assinatura: 20/05/2019 16:09:28
Motivo da Assinatura: Administradora Representante

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Não Consta

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A1
Emitido para: GABRIEL LACASA MAYA:302326
E-mail: ALESSANDRE.MARQUEZINI@BANCOP

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 7699658538603150227
Válido de: 23/10/2018 08:16:00 até: 23/10/2019 08:16:00

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: B09A

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 20/05/2019 11:40:15

Data da próxima atualização: 20/05/2019 17:40:15

Assinante: DANIEL DOLL LEMOS:27560576818
Data da Assinatura: 20/05/2019 16:11:04
Motivo da Assinatura: Administradora Representante

Estado da Assinatura Digital
Integridade:

Válida

Validação de LCR:

Válida

ICP-Brasil:

Válida

Carimbo do Tempo:

Não Consta

Informações do Certificado do Assinante
Tipo: A1
Emitido para: DANIEL DOLL LEMOS:275605768
E-mail: ALESSANDRE.MARQUEZINI@BANCOP

Emitido por: AC SERASA RFB v5
Número de Série: 1546283078970675708
Válido de: 18/10/2018 09:49:00 até: 18/10/2019 09:49:00

Informações da Lista de Certificados Revogados (LCR)
Número da LCR: B09A

Emissor: AC SERASA RFB V5

Data de efetivação: 20/05/2019 11:40:15

Data da próxima atualização: 20/05/2019 17:40:15
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Processo n. 0002360-65.2020.827.2721

MM. Juízo,
O ESTADO DO TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 01.786.029/0001-03, por intermédio de seu procurador signatário, conforme
representação que decorre de lei (art. 132, da CF/88, art. 75, II do CPC/2015 e arts. 1º, I e 10, I
da LC Estadual nº 20/1999), vem, respeitosamente, perante V. Exa., com fulcro no art. 1.022, I do
CPC, opor, tempestivamente, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em relação à decisão
interlocutória de ev. 530.
Da leitura da decisão interlocutória de ev. 530 não restou suficientemente claro (vício de
obscuridade – art. 1.022, I do CPC) se o juízo dispensou a apresentação de certidão de
regularidade fiscal apenas para o processamento da recuperação judicial ou se também realizou
referida dispensa para que seja homologado o plano de recuperação judicial, como exige o art. 57
da Lei nº 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN.
Sobre a questão, é importante ressaltar que, recentemente, fora deferida medida liminar
pelo STF na Reclamação nº 43.169/SP na qual o Min. Luiz Fux expressamente determinou a
observância dos dispositivos legais acima citados, que exigem a apresentação de certidão de
regularidade fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial (doc. em anexo):
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. ARTIGO 57, DA LEI
11.101/2005. ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE.
LIMINAR DEFERIDA. [...] 8. Decisão liminar deferida, para suspender os efeitos da
decisão reclamada, exigindo-se a Certidão de Regularidade Fiscal da empresa devedora
nos termos dos arts. 57 da Lei 11.101/05 e 191-A do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, requer-se o conhecimento e acolhimento destes embargos de declaração
para que o juízo esclareça a obscuridade apontada em relação à decisão interlocutória de ev.
530, indicando se esta afastou a certidão de regularidade fiscal apenas para o processamento da
recuperação judicial ou também para a homologação posterior do plano de recuperação judicial.
Termos em que, pede deferimento.
Palmas/TO, 28 de outubro de 2020.

Renan Sales de Meira
Procurador do Estado
Mat. nº 11685794-1 | OAB/TO nº 7916-A
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Supremo Tribunal Federal

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 43.169 SÃO PAULO
RELATOR
RECLTE.(S)
ADV.(A/S)
RECLDO.(A/S)
ADV.(A/S)
BENEF.(A/S)
ADV.(A/S)
BENEF.(A/S)
ADV.(A/S)
BENEF.(A/S)
ADV.(A/S)

: MIN. LUIZ FUX
: UNIÃO
: PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
: ZANINI EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
: USINA SANTA ELISA S/A
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
: SERMATEC INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
RECLAMAÇÃO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA
DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE
FISCAL. ARTIGO 57, DA LEI 11.101/2005.
ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À
SÚMULA VINCULANTE 10. ACÓRDÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA COM
BASE
NA
PROPORCIONALIDADE.
LIMINAR DEFERIDA
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar
a aplicação dos artigos 57, da Lei
11.101/2005, e 191-A, do Código Tributário
Nacional, com fundamento no princípio da
proporcionalidade, promove o controle
difuso de constitucionalidade, atividade
inerente à Corte Especial daquele Sodalício.
2.
A
declaração
incidental
de
inconstitucionalidade sem a observância da
cláusula de reserva de plenário permite a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8C0D-F789-0728-4ED5 e senha A488-4761-0675-6122
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RCL 43169 MC / SP
interposição da Reclamação Constitucional
ao Supremo Tribunal Federal por ofensa ao
teor da Súmula Vinculante nº 10.
Precedentes.
3. A exigência de Certidão de Regularidade
Fiscal para a homologação do plano de
recuperação judicial faz parte de um
sistema que impõe ao devedor, para além
da negociação com credores privados, a
regularização de sua situação fiscal, por
meio do parcelamento de seus débitos junto
ao Fisco.
4. Consectariamente, a não regularização
preconizada pelo legislador possibilita a
continuidade
dos
executivos
fiscais
movidos pela Fazenda (art. 6º, § 7º da Lei
11.101/05), o que, em última instância, pode
resultar na constrição de bens que tenham
sido objeto do Plano de Recuperação
Judicial, situação que não se afigura
desejável.
5. Mais recentemente também é possível
vislumbrar, em âmbito federal, a expedição
da Certidão de Regularidade Fiscal ao
devedor que realiza a transação tributária
com o Fisco nos termos da novel Lei
13.988/2020.
6. In casu, a declaração incidental de
inconstitucionalidade não está escorada no
julgamento do REsp 1187404/MT, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça.
Naquele precedente o fundamento para que

2
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a exigência de Certidão de Regularidade
Fiscal fosse afastada foi a ausência de
parcelamento específico para as empresas
em recuperação judicial, situação já
superada pela edição da Lei nº 13.043/14.
7. Para o não conhecimento da Reclamação
com fundamento na existência de
precedente da Corte Especial seria
necessária a aderência da decisão reclamada
ao
entendimento
formado
com
a
observância da cláusula de reserva de
plenário, o que não acontece no caso
concreto.
8. Decisão liminar deferida, para suspender
os efeitos da decisão reclamada, exigindo-se
a Certidão de Regularidade Fiscal da
empresa devedora nos termos dos arts. 57
da Lei 11.101/05 e 191-A do Código
Tributário Nacional.
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar,
ajuizada pela União contra decisão proferida pela 3ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.864.625/SP (Processo
2062049-53.2017.8.26.0000), sob a alegação de afronta ao enunciado da
Súmula Vinculante 10.
Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 57
DA LEI 11.101/05 E ART. 191-A DO CTN. EXIGÊNCIA
INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO
SOCIAL.
APLICAÇÃO
DO
POSTULADO
DA
PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA

3
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DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial distribuída em
18/12/2015. Recurso especial interposto em 6/12/2018. Autos
conclusos à Relatora em 30/1/2020. 2. O propósito recursal é definir
se a apresentação das certidões negativas de débitos tributários
constitui requisito obrigatório para concessão da recuperação judicial
do devedor. 3. O enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.101/05
guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação
judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a
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. Precedente. 4. A realidade econômica do País revela que as
sociedades empresárias em crise usualmente possuem débitos fiscais
em aberto, podendo-se afirmar que as obrigações dessa natureza são as
que em primeiro lugar deixam de ser adimplidas, sobretudo quando se
considera a elevada carga tributária e a complexidade do sistema
atual. 5. Diante desse contexto, a apresentação de certidões negativa
de débitos tributários pelo devedor que busca, no Judiciário, o
soerguimento de sua empresa encerra circunstância de difícil
cumprimento. 6. Dada a existência de aparente antinomia entre a
norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47
(preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade
fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser
interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 7. Atuando
como conformador da ação estatal, tal postulado exige que a medida
restritiva de direitos figure como adequada para o fomento do objetivo
perseguido pela norma que a veicula, além de se revelar necessária
para garantia da efetividade do direito tutelado e de guardar equilíbrio
no que concerne à realização dos fins almejados (proporcionalidade em
sentido estrito). 8. Hipótese concreta em que a exigência legal não se
mostra adequada para o fim por ela objetivado – garantir o
adimplemento do crédito tributário –, tampouco se afigura necessária
para o alcance dessa finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a
concessão da recuperação judicial do devedor em situação fiscal
irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda maior ao Fisco, à

4
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vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de falência, em
terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os
meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem
com o deferimento do pedido de soerguimento. Doutrina. 9. Consoante
já percebido pela Corte Especial do STJ, a persistir a interpretação
literal do art. 57 da LFRE, inviabilizar-se-ia toda e qualquer
recuperação judicial (REsp 1.187.404/MT). 10. Assim, de se concluir
que os motivos que fundamentam a exigência da comprovação da
regularidade fiscal do devedor (assentados no privilégio do crédito
tributário), não tem peso suficiente – sobretudo em função da
relevância da função social da empresa e do princípio que objetiva sua
preservação – para preponderar sobre o direito do devedor de buscar
no processo de soerguimento a superação da crise econômicofinanceira que o acomete. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

Narra a reclamante que se trata, na origem, de ação cível de
recuperação judicial, na qual teria sido homologado o Plano de
Recuperação Judicial das interessadas, sem apresentação das Certidões de
Regularidade Fiscal, conforme exigida pelos artigos 57, da Lei
11.101/2005, e 191-A, do Código Tributário Nacional.
Relata que interpôs agravo de instrumento, o qual teve seu
provimento negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Contra essa decisão interpôs recurso especial, que teve seu seguimento
negado pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão contra a qual se insurge
através da presente reclamação.
Aduz que a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, enquanto
órgão fracionário, teria afastado a incidência das determinações legais
previstas nos artigos 57, da Lei nº 11.101/05, e 191-A, do Código
Tributário Nacional, sem declarar expressamente a inconstitucionalidade
dos mesmos, em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao
artigo 97 da Constituição Federal.
Argumenta, nesse sentido, que “o Superior Tribunal de Justiça,
utilizando-se do princípio da proporcionalidade, que é um princípio
constitucional, esvaziou, inteiramente, o sentido dos dispostos nos arts. 57 da Lei
n° 11.101/05 e 191-A do CTN, sem submeter a controvérsia ao Plenário ou Corte
5
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Especial”.
Sustenta, em síntese, que seria patente a violação à Súmula
Vinculante 10, uma vez que o juízo reclamado teria afastado a aplicação
da lei ao caso, com fundamento no princípio constitucional da
proporcionalidade.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar o
acórdão reclamado, “a fim de que o r. acórdão proferido Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.864.625/SP
(2019/0294631-9 - Numeração Única: 2062049-53.2017.8.26.0000) seja cassado,
tendo em vista a violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 10 e à regra do
art. 97 da CF/88, uma vez que a decisão reclamada afastou, com fundamentos
constitucionais explícitos, a incidência da lei aplicável ao caso, determinando-se
que o colegiado aplique as regras afastadas ou, caso contrário, remeta o feito à
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para apreciar a
constitucionalidade dos arts. 57 da Lei de Falências e 191-A do CTN”.
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, consigno que reclamação, por expressa determinação
constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte
e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I,
alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante
em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas
condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o
desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a
impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus
de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério
hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol
numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia
contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte
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apontados como paradigma.
A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo
Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula
vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento
de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência.
§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e
seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se
busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e
dirigida ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída
ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação
indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela
correspondam.
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão
proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial
repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto
contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a
reclamação.” (Grifei)

In casu, alega a União a ocorrência de inobservância do teor da
Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal Federal. Eis o que o
7
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8C0D-F789-0728-4ED5 e senha A488-4761-0675-6122

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 723, DECLIM2, Página 8

Supremo Tribunal Federal

RCL 43169 MC / SP
verbete paradigma dispõe:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão
de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

O cerne da controvérsia está erigido no acórdão prolatado pela
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no dizer da
Reclamante, teria afastado a aplicação dos artigos 57, da Lei 11.101/2005, e
191-A, do Código Tributário Nacional, sem a observância da regra da
reserva de plenário, primado que a SV 10 se incumbe de proteger.
Resumidamente os dispositivos invocados exigem, para a
homologação do plano de recuperação judicial, que o devedor apresente
Certidão de Regularidade Fiscal junto às Fazendas Públicas. In verbis:
Lei 11.101/05
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.
Código Tributário Nacional
Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da
apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o
disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.

No entendimento posto no acórdão de origem “a exigência legal não
se mostra adequada para o fim por ela objetivado – garantir o adimplemento do
crédito tributário –, tampouco se afigura necessária para o alcance dessa
finalidade: (i) inadequada porque, ao impedir a concessão da recuperação judicial
do devedor em situação fiscal irregular, acaba impondo uma dificuldade ainda
maior ao Fisco, à vista da classificação do crédito tributário, na hipótese de
falência, em terceiro lugar na ordem de preferências; (ii) desnecessária porque os
8
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meios de cobrança das dívidas de natureza fiscal não se suspendem com o
deferimento do pedido de soerguimento
Em verdade a lógica do sistema não ostenta o caráter draconiano
colimado na decisão reclamada. De lege lata, a exigência da certidão foi
desenhada pelo legislador para que o devedor regularizasse a sua
situação a partir do pedido de parcelamento formalizado junto à
Administração Tributária. Consectariamente, o deferimento do pedido
induz à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (art. 151, VI
do CTN), permitindo a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa, que atesta a regularidade fiscal da empresa e permite a
concessão da recuperação (art. 206 do CTN).
A fortiori, o que os dispositivos afastados na decisão reclamada
impõem é que para além da negociação com credores privados, o
devedor efetive a sua regularização, por meio do parcelamento, de seus
débitos junto ao Fisco. Até porque, a não efetivação desta medida
possibilita a continuidade dos executivos fiscais movidos pela Fazenda
(art. 6º, § 7º da Lei 11.101/05), o que, em última instância, pode resultar na
constrição de bens que tenham sido objeto do Plano de Recuperação
Judicial, situação que não se afigura desejável.
Mais recentemente também é possível vislumbrar, em âmbito
federal, a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal ao devedor que
realiza a transação tributária com o Fisco nos termos da novel Lei
13.988/2020.
Ou seja: as disposições contidas nos arts. 57 da Lei 11.101/05 e 191-A
do CTN não interditam o pedido de recuperação judicial do devedor da
Fazenda Pública, apenas exigem que a regularização de tais débitos dê-se
dentro das balizas legais.
Em artigo publicado no jornal Valor Econômico, esse caráter
sinalagmático da transação tributária como elemento para a regularização
dos débitos fiscais, desejável em qualquer processo de recuperação
judicial, foi bem destacado por Gabriel Augusto Luís Teixeira e Daniele
de Lucena Zanforlin1:
1

TEIXEIRA, Gabriel Augusto Luís e ZANFORLIN, Daniele de Lucena. “Regularidade
Fiscal e Recuperação Judicial”. Jornal Valor Econômico. 03/09/2020. Caderno Legislação &
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(...) Esse novo contexto vem a confirmar o papel crucial do
equacionamento da dívida tributária para a efetiva recuperação da
atividade econômica, a qual não se verifica se deixar como resultado do
benefício judicial um passivo milionário com o Estado e a sociedade.
Nesse sentido, não busca o Fisco e a PGFN o mero incremento
da arrecadação tributária, mas uma participação efetiva e positiva no
soerguimento da atividade empresarial, entendendo as dificuldades
inerentes ao ciclo econômico, como é exemplo a regulamentação da
transação extraordinária e a transação excepcional, com procedimento
de adesão simplificado e rápido e disposições que visam auxiliar a
recuperação das empresas afetadas por essa crise decorrente da
pandemia da COVID-19.

Outro ponto a se examinar é aquele relativo ao julgamento pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.187.404/MT.
Naquele acórdão, a Corte Especial do Tribunal, respeitando a
cláusula de reserva de Plenário, entendeu que a exigência de Certidão de
Regularidade Fiscal não se coadunaria com os pressupostos de
recuperação da empresa eleitos pela Lei 11.101/05. Eis a ementa do
acórdão:
“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
Tributos. Coluna Opinião.
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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, 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)

Não se olvida que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
reconhece que inexiste desrespeito à cláusula de reserva de plenário
quando a decisão reclamada, ainda que proferida por órgão fracionário,
escora-se em precedente firmado em decisão do Plenário do Tribunal.
Nestes casos não é legítimo o processo de Reclamação por afronta à
Súmula Vinculante nº 10.
Acontece que, in casu, o fundamento adotado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça para afastar as disposições legais não
equivale àquele posto na decisão reclamada.
Naquele momento, o Superior Tribunal de Justiça bem pontuou a
lógica do sistema aqui já exposta para dizer que a exigência legal estaria
desprovida de sentido enquanto não fosse criado um regime de
11
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parcelamento para as empresas em recuperação judicial, tal qual
menciona o próprio artigo 68 da Lei 11.101/05 2. Eis o que se extrai da
ementa do julgado: 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, 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.
Inicialmente deve-se dizer que o parcelamento a que alude o julgado
foi criado posteriormente à formação do acórdão, pela Lei 13.043/14, o
que afasta a mora legislativa mencionada na decisão. Outrossim, ainda
que assim não fosse, a decisão reclamada não está consubstanciada neste
fundamento. As questões relativas a um regime de parcelamento não
formam o alicerce para o provimento judicial contido na decisão
reclamada. Os fundamentos para o afastamento da exigência já foram
mencionados alhures e remontam a um juízo de proporcionalidade
realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Nesses termos, não se mostra a aderência necessária da decisão
agravada ao precedente da Corte Especial de maneira a atender à
cláusula da reserva de plenário. A meu ver, remanesce o vício na decisão
de origem.
Finalmente, no que se refere à concessão da tutela provisória de
urgência, afiguram-me presentes os elementos a tanto. Em relação à
probabilidade do direito, além de todos os fundamentos já elencados
nesta decisão, podem ser mencionadas decisões monocráticas já
proferidas nesta Corte sobre a mesma matéria que entenderam pela
procedência da argumentação da Reclamante. Nesse sentido: Rcl 36942 /
MT , Rel Min. Alexandre de Moraes, julgamento 24/09/2019; Rcl 32147 /
2

Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão
deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de
recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
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PR, Rel Min. Alexandre de Moraes, julgamento 10/10/2018.
Noutro giro, em relação ao perigo de dano, a Reclamante informa
que as empresas devedoras em recuperação judicial mantém passivo
tributário superior aos 40 milhões de reais que vem em linha ascendente e
sem perspectiva de recuperação. Assim, a aplicação dos dispositivos
legais seria elemento relevante para que o devedor fosse incentivado a
abrir procedimento de negociações com o Fisco para a equalização da
dívida.
Ex positis, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para sobrestar os efeitos
da decisão prolatada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
aplicando-se à beneficiária da decisão reclamada os ditames dos artigos
57, da Lei 11.101/2005, e 191-A, do Código Tributário Nacional, até o
julgamento final desta Reclamação.
Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comuniquese o teor desta decisão à autoridade reclamada.
Cite-se a parte beneficiária do decisum impugnado para a
apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC).
Publique-se.
Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente
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EXECELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ – TO.

Recuperação Judicial nº: 0002360-65.2020.8.27.2721
FOCO AGRONEGÓCIO S/A e outros, todos em RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, já qualificado nos autos dos Embargos de Declaração Cível, lhes opostos
por YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, através do advogado que a esta
subscreve; vêm respeitosamente, perante Vossa Excelência, de maneira tempestiva,
apresentar suas CONTRARRAZÕES, aduzindo, para tanto, o que se segue.

I. DA TEMPESTIVIDADE.
As Contrarrazões aos Embargos de Declaração deve ser interposta no prazo
de 05 dias, conforme dispõe o art. 1.023, § 2º do CPC.
Logo, a presente manifestação protocolada nesta data é tempestiva, na
medida em que o quinquídio legal, por força do Art. 224, §§ 2 e 3º do CPC sequer teve
início.

______________________________________________________________________
São Paulo – SP
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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

.

.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 724, CONTRAZ1, Página 2

______________________________________________________________________
II. DA INTRODUÇÃO.
Prefacialmente, é imperioso dizer que a decisão de evento 337 deve ser
mantida em sua integralidade, pois a matéria foi amplamente examinada e esgotada em
sintonia com as teses apresentadas e as provas constantes dos autos, respeitando direitos
Constitucionais e cristalinamente fundamentada com as normas legais aplicáveis.
Foram, portanto, respeitado o contraditório e a ampla defesa, bem como os
meios e recursos a ela inerentes, não havendo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no Acordão a ser sanada, vez que os termos e pedidos do Agravo de
Instrumento foram enfrentados exaustivamente por esta corte.
Portanto, é inadmissível qualquer espécie de modificação da Decisão
Embargada.

III.

DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO. INEXITÊNCIA DE OMISSÃO.
Eminentes Julgadores, clara a conduta da parte Embargante em buscar
retardar a Justiça, objetivando a todo custo esquivar-se de suas obrigações e impedir a
satisfação do direito dos Embargados.
Estabelece o artigo 1.022 do CPC que os Embargos de Declaração são
cabíveis contra decisão judicial para “II – suprir omissão de ponto ou questionamento
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
Alega o Embargante que o Acórdão intimou os credores para se
manifestarem sobre o requerimento de prorrogação do período de blindagem, bem como
às supostas alegações genéricas feitas pela Recuperanda no evento nº 331, objetivando
que assim se manifeste o Tribunal.
A decisão, no entanto, discorreu sobre todas as matérias necessária para
análise e fundamentação do feito, senão vejamos o excerto pertinente:
“1. DA PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO
______________________________________________________________________
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Frisa-se que o caput do art. 6º e o § 4º da lei 11.101/2005 ("Lei de
Recuperação de Empresas e Falência") estabelecem que, na recuperação
judicial, o deferimento do seu processamento suspende o curso da prescrição
e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário, sendo certo que tal suspensão não
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias.
Em que pese o prazo de 180 (cento e oitenta) dias seja considerado
“improrrogável” pela legislação de regência, a flexibilização do
regramento, em atenção ao objetivo maior fixado pelo art. 47 da norma
(preservação da empresa), vem sendo defendida pela jurisprudência, como
forma de tornar possível a superação da crise econômico-financeira da
devedora. Desse modo, a prática forense e os entraves burocráticos do
próprio poder judiciário demonstram que o prazo fixado pela Lei nº.
11.101/05 não tem se mostrado suficiente para iniciar, aprovar e dar
cumprimento ao plano de credores.
O Superior Tribunal de Justiça, uniformizador da interpretação das normas
infraconstitucionais, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da
norma do art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05, confira-se:
AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

EXECUÇÃO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que
a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação
judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as
instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não
frustrar o plano de recuperação. 3. A suspensão da execução pode ocorrer
no caso de falência (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005). 4. Agravo interno não
provido.” (AgInt no REsp 1717939 / DF. T3 -TERCEIRA TURMA. Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. DJe 06/09/2018)
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Destaca-se que o mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
previsto na Lei de Falência não é bastante para, isoladamente, autorizar a
retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão
também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo
objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de
capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
Entretanto, no caso concreto, não se mostra razoável a retomada das
execuções individuais, notadamente à míngua de elementos que autorizem
conclusão em sentido diverso.
Nesse sentido:
“AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ART. 6º da Lei
11.101/2005. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. O prazo previsto
no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, que trata da suspensão do curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias, pode ser excepcionalmente prorrogado, quando
comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não
evidenciada a negligência da parte requerente. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento desprovido. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO. 2ª Câmara Cível. Agravo de
Instrumento nº. 5199076-98.2017.8.09.0000. Rel. Dr. Maurício Porfírio
Rosa. DJ de 02/02/2018)
Dessa forma, defiro o pedido para prorrogação da suspensão das ações e
execuções por mais 180 (cento e oitenta) dias.”
Veja Excelência, que a Decisão embargada abordou pormenorizadamente
TODAS as questões de fato e de direito, aptas a prorrogar o período de blindagem por
mais 180 dias.
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Logo, analisando os embargos de declaração, verifica-se que a parte
embargante, busca modificar, via embargos, o conteúdo do decisum, fato este
inadmissível, eis que não vislumbrada a omissão apontada.
Com efeito, todas as questões foram examinadas quando da análise da
petição de evento 331 apresentando-se nas oportunidades os fundamentos de fato e de
direito pelos quais se concluiu pelo provimento dos pedidos.
Absurda, assim, a reiteração feita pela parte embargante, com o claro
intuito de adequar a decisão aos seus interesses.
A interposição de embargos de declaração encontra-se vinculada à
existência de obscuridade, omissão ou contradição na decisão, nos termos do
artigo 1.022 do CPC, não constituindo instrumento adequado para se obter o reexame
do julgado, conforme entendimento pacífico desse Tribunal de Justiça, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ACÓRDÃO QUE, POR DECISÃO UNÂNIME, NEGOU PROVIMENTO AO
APELO DA AUTORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - CONTRADIÇÃO INCAPACIDADE

CIVIL

DA

AUTORA

-

PRETENSÃO

DE

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS

DECLARATÓRIOS

CONHECIDOS

E

REJEITADOS.

DECISÃO UNÂNIME. 1- Destaco que a via aclaratória deve ser utilizada
apenas para corrigir imperfeições que, porventura, possam se verificar e
que torne de difícil compreensão o conteúdo do decisório. Pondero
também que o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a
presença de pelo menos um dos pressupostos elencados de forma taxativa
no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, ainda que para a
finalidade prequestionatória. Destaco que os embargos de declaração não
constituem meio idôneo para rediscussão da matéria decidida na r.
decisão, eis que não são sucedâneo recursal. 2- Observo que a embargante
pretende, por meio dos presentes embargos, obter o reexame da causa para
alterar o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, sob a argumentação
______________________________________________________________________
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

.

.

.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 724, CONTRAZ1, Página 6

______________________________________________________________________
de existência de possível omissão e contradição da decisão colegiada, o
que de fato não ocorreu. 3- Na espécie, não se constata a ocorrência de
qualquer omissão ou contradição. O acórdão embargado pronunciou-se
sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto do
entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos limites dos
embargos declaratórios, mesmo porque, como já decidiu o Colendo
Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração têm pressupostos
certos, não se prestando a corrigir \"error in judicando\" (RTJ 176/707). 4
- Não havendo omissão e contradição apontadas pela embargante, restando
claro que o inconformismo refere-se à fundamentação da decisão que não
lhe foi favorável, deve-se negar provimento aos embargos. 5- Embargos
declaratórios conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (TJ-TO - APL:
00019202120198270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA)
Desse modo, não padecendo o acórdão dos vícios insertos no art. 1.022 do
CPC deve ser determinado o improvimento dos embargos de declaração.

IV.

DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A Embargante alega haver omissão na decisão embargada, quando Vossa
Excelência não intimou os credores para se manifestarem sobre os pedidos da
Recuperanda expostos na petição de evento nº 331.
Em que pese isso não se tratar de omissão, importa esclarecer que não há
necessidade de intimação para exercer o contraditório quando nos referimos ao período
de blindagem.
Isso porque, com deferimento da recuperação judicial entra em vigor o
período de blindagem, também chamado de “stay period” ou “conditional stay”, que nada
mais é do que a suspensão de todas as ações e execuções em face da empresa em
recuperação judicial, a fim de evitar medidas constritivas determinadas por juízos
diversos do recuperacional.
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Referido período tem previsão legal expressa no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05,
e encontra fundamento no princípio da preservação da empresa disposto no art. 47 da
mesma Lei, pois visa suspender os atos de constrição em face da recuperanda pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de permitir com que realize e reestruture suas
atividades, tenha o devido processamento de sua recuperação judicial e faça as
negociações necessárias com seus credores.
Logo, o prazo de blindagem, que fora apenas prorrogado por Vossa
Excelência, está previsto na Lei nº 11.101/05 e possui efeito AUTOMÁTICO diante do
deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
Assim como não há intimação dos credores para se manifestarem sobre o
prazo de blindagem previsto no 6º, §4º da Lei 11.101/05, também é desnecessária as suas
manifestações a respeito da prorrogação.
Ademais, a embargante segue argumentando que os Embargados requereram
a prorrogação do stay period, com alegações genéricas, bem como estão adotando conduta
voltada a impedir a tramitação do presente feito com a celeridade necessária.
Analisando a petição de evento 331 podemos perceber que não contém
alegações genéricas, ao contrário, os Embargante fundamentam a necessidade da
prorrogação do período de blindagem na jurisprudência uniformizada do Superior
Tribunal de Justiça que autoriza tal prorrogação, senão vejamos:
RECURSO

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

NECESSIDADE

DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO

PROBATÓRIA.

CONSONÂNCIA

DO

IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO

SÚMULA

RECORRIDO

7/STJ.

COM

A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem registra a necessidade de prorrogação do stay
period (período de blindagem) da empresa recuperanda, ora recorrida,
tendo em vista que esta vem cumprindo as obrigações assumidas e não deu
causa à demora na conclusão dos trabalhos inerentes à recuperação. A
reforma do aresto, nestes aspectos, demanda inegável necessidade de
______________________________________________________________________
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reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada
em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. "É
assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no
sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6º, § 4º, da
Lei

n.

11.101/2005

(Lei

de

Falência

e Recuperação Judicial e

Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem
como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de
180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto."
(AgInt no AREsp 1356729/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe 11/10/2019) 3. O dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado nos moldes regimentais, o que impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Recurso
especial não provido. (STJ - REsp: 1744370 MT 2018/0129134-6, Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/12/2019)
Ainda, diferente do alegado pelo Embargante, os Embargados não estão
adotando conduta voltada a impedir a tramitação do presente feito com a celeridade
necessária, na verdade, foram vítimas de certo retardamento nas atividades jurisdicionais.
Com a pandemia do COVID -19, os tribunais foram obrigados a suspender
seus expedientes e prazos, em observância às medidas de higiene e preservação a fim de
evitar o contagio. Diante desse cenário, as Recuperandas ficaram impedidas de negociar
com os credores com certa assiduidade, bem como se tornou impossível o agendamento
da AGC, diante do cenário caótico que estamos vivendo.
Dito isso, vemos mais um motivo para manter a decisão embargada, tendo em
vista que as Recuperandas não deram causa a mora processual.
Na verdade, o prazo de blindagem disposto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05,
apenas em tese é suficiente para apresentação das habilitações de créditos, impugnações,
plano de recuperação e objeções, no entanto, com a enorme demanda de processos, o
Poder Judiciário e sua baixa quantidade de servidores públicos, não consegue cumprir as
recuperações judiciais com a celeridade que o procedimento exige. Ainda, some-se a isso
a Pandemia da Covid-19, o resultado será um trâmite processual ainda mais moroso.
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Logo, está devidamente comprovado que o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça é de que é possível a prorrogação do período de blindagem
disposto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05, quando não houver negligência da parte
recuperanda, devendo ser mantida a decisão Embargada em sua integralidade.

6 – DOS PEDIDOS
Nestes termos, requer o recebimento das presentes Contrarrazões, para fins
de ser negado seguimento (seja não conhecido) os Embargos Declaratórios, ante sua
notória inadmissibilidade.
Assim não entendido, requer que seja, ao final, desprovido o recurso, diante
da ausência de omissão, pelas razões já expostas.
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 deferimento.
Cuiabá – MT, 28 de outubro de 2020.

ANTONIO FRANGE JUNIOR

ROSANE SANTOS DA SILVA

OAB/MT 6.218

OAB/MT 17.087

CLARA BERTO NEVES
OAB/MT 26.565
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SUBSTABELECIMENTO

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

Cuiabá, 28 de agosto de 2020.

OAB/MT 6.218
São Paulo – SP: Av. Magalhães de Castro, 4.800, 14º andar, Ed.Park Tower, Cidade Jardim Corporate Center – 05502-001
Cuiabá – MT: Av. Drº Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Ed. Helbor Dual Business Office & Corporate, Alvorada – 78048-250
Telefone: (11) 3199-0234 / (65) 2136-3070/ (66) 3423-3543
atendimento@nsaadvocacia.com.br – www.nsaadvocacia.com.br
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AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAÍ-TO,

Autos n° 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - BRASIL, pessoa
jurídica

especializada

em

processos

de

Falência

e

Recuperação Judicial, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, apresentar o Relatório Mensal de
Atividades referente ao mês de agosto de 2020.

Esta Administração Judicial informa que desde a
sua

nomeação

advogados
Judicial

e

tem

prestado

interessados

através

de

informações
no

equipe

processo

aos
de

credores,

Recuperação

multidisciplinar,

já

que

somos constantemente contatados através de nossos canais
de atendimento.

Paralelamente, esta Administração Judicial tem
cumprido

as

intimações

para

manifestar

e

continua

à
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disposição

deste

Juízo

para

executar

com

responsabilidade a função que nos foi atribuída.

Constata-se

que

no

Relatório

Mensal

de

Atividades dos recuperandos existem questões que merecem
esclarecimentos. À oportunidade, esta auxiliar do juízo
transcreve trecho das considerações finais constante no
RMA:

Por fim, para que seja realizada a validação
dos dados, necessário se faz que as empresas
apresentem os esclarecimentos das operações
destacadas no relatório e os demonstrativos
de SEFIP/GFIP e/ou e-social e relatórios de
folha de pagamento.

Dessa
Mensal
2020,

de

forma,

Atividades,

para

requer

a

referente

conhecimento

dos

juntada

do

ao

de

mês

recuperandos,

Relatório
agosto

de

credores

e

demais interessados.

Por fim, requer a intimação dos recuperandos
para esclarecer as operações destacadas no relatório e
apresentar a esta Administração Judicial a documentação
acima indicada.
Anápolis, 29 de outubro de 2020.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - BRASIL
Dobson Vicentini Lemes
OAB/GO 28.944
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RMA

Relatório Mensal de Atividades

Agosto/2020

Recuperação Judicial

FOCOAGRO

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L

|

FO C O AG RO

A G O S T O/ 20 2 0

1
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Como ler o presente
Relatório Mensal de Atividades

RMA
Com o intuito de democratizar a
informação
equipe

Judicial,

confeccionada

desta
o

pela

Administração

presente

RMA

é

subdividido em duas partes: i)
Sumário executivo e ii) Revisão
analítica.
A

parte

sintética

proporcionar,

de

pronto,

visa

uma

visão das análises econômica e
financeira,
análises

Liquidez,

resultado

dos

indicadores:

Lucratividade

Endividamento.
A

parte

equipes

Período de apuração:

analítica

formada

Agosto/2020

permite

e

às

multidisciplinares,
por

advogados,

contadores ou economistas, uma
visão

detalhada

patrimoniais

e

das

posições

financeiras

contexto operacional.

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L

das

|

FO C O AG RO

A G O S T O/ 20 2 0

no

2
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Relatório Executivo

SINTÉTICO

ANALÍTICO

Sumário Executivo

04

Informações Gerenciais
Contexto Operacional

06

Análise Demonstrações Financeiras

08

Relatório Contábil Completo
Recursos Humanos

24

Quadro de pessoal

25

Considerações Finais

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L

|

FO C O AG RO

A G O S T O/ 20 2 0

3
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Sumário Executivo
Descrição

JUL/20

Receita líquida de vendas
EBITDA
Lucro/Prejuízo líquido
% Lucro líquido S/Rec. Líq.
Fluxo de Caixa Operacional
Fluxo de Caixa de Investimento
Fluxo de Caixa de Financiamento
Necessidade de Capital de Giro
Endividamento
Quadro de Pessoal

AGO/20
241.131

565.597

-65.411

31.212

-125.698

-66.829

-52,1%

-11,8%

-204.886

-345.797

-200

-

241.048

316.058

-68.630.155

-68.595.701

174.378

174.378

10

10

No período, o grupo Recuperando apresentou receita líquida de vendas no valor de
R$ 565.597 (quinhentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete
Reais). O montante foi insuficiente para superar o Break-Even-Point, que é o ponto
em que as receitas são suficientes para cobrir as despesas, e gerou prejuízo de R$
66.829 (sessenta e seis mil e oitocentos e vinte e nove Reais).
As movimentações nas contas caixa e equivalentes nas empresas acarretaram
redução do saldo em R$ 29.739 (vinte e nove mil e setecentos e trinta e nove
Reais). Destas movimentações, as atividades operacionais consumiram a quantia de
R$ 345.797 (trezentos e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa e sete Reais).
Não houve atividades de investimentos e as de financiamento geraram R$ 316.058
(trezentos e dezesseis mil e cinquenta e oito Reais).
No final do período, a NCG, que representa o investimento em atividades
operacionais, apresentava saldo negativo de R$ 68.595.701 (sessenta e oito milhões
e quinhentos e noventa e cinco mil e setecentos e um Reais), o que sugere o
financiamento de atividades de longo prazo com recursos operacionais.
O
endividamento,
classificado
no
passivo
não
circulante,
totalizava
R$ 174.378 (cento e setenta e quatro mil e trezentos e setenta e oito Reais).
No período, o grupo recuperando não apresentou a quantidade de colaboradores no
quadro de pessoal, o que levou esta Administração Judicial a considerar o
quantitativo do mês anterior, qual seja, 10 (dez) trabalhadores.
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Relatório
Analítico

Mensal de Atividades -

EMPRESAS QUE COMPÕEM A FOCO AGRO:
Razão Social

CNPJ/CPF

FOCO AGRONEGÓCIOS S/A

17.166.865/0001-25

MÁRCIO FERREIRA TAKATSU

36.203.824/0001-06

PRODUTOR RURAL
MÁRCIO FERREIRA TAKATSU

056.751.926-03

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto de 2020.

PREÂMBULO
Em face da determinação contida no art. 22, inciso II, alínea
c, da Lei 11.101/2005, o Administrador Judicial deverá apresentar

ao Juízo da Recuperação Judicial o Relatório Mensal de Atividades
(RMA) da Recuperanda.

Este relatório foi confeccionado por meio de procedimentos
analíticos, normas técnicas e discussões com a Administração dos
Recuperandos.
O

RMA

objetiva

discorrer

sobre

informações

contábeis

elaboradas pelo Grupo Recuperando, dividindo-se em duas etapas:
i)

Contexto operacional;

ii)

Análise das demonstrações financeiras.
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A primeira visa contextualizar as atividades operacionais da
empresa

Recuperanda

Judicial

–

em

atenção

manutenção

trabalhadores

e

dos

da

fonte

interesses

atividade econômica.

aos

objetivos

produtora

dos

da
de

credores

e

Recuperação
emprego

o

dos

estímulo

a

A segunda visa analisar o desempenho econômico-financeiro da

empresa por meio das análises das demonstrações financeiras e dos
indicadores

de

desempenho:

liquidez,

lucratividade

e

endividamento.
CONTEXTO OPERACIONAL
Para

a

elaboração

disponibilizados

nos

deste

RMA

Balancetes

foram

considerados

Acumulados,

nos

os

dados

Balanços

Patrimoniais e nas Demonstrações dos Resultados dos Exercícios de
agosto

de

2020.

Os

dados

das

demonstrações

financeiras

foram

apresentados por mês e por empresa devidamente assinados pelos
representantes e pelo contador.
As demonstrações apresentadas e consolidadas referem-se as
empresas:
 FOCO AGRONEGÓCIOS S/A

 MÁRCIO FERREIRA TAKATSU – 36.203.824/0001-06
 MÁRCIO FERREIRA TAKATSU – 056.751.926-03

Os arquivos foram enviados por meio eletrônico, no site da
Valor Judicial, no dia 06 de outubro de 2020.
Adicionalmente

foram

enviados

documentos

solicitados

nos

RMA’s anteriores, referentes aos meses de maio, junho e julho de
2020, listados a seguir:
R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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Registro de inventário e movimentação dos estoques;



Demonstrativos

contábeis

do

produtor

física) Márcio Ferreira Takatsu;


rural

(pessoa

ECF – Recibo de entrega de escrituração fiscal digital,
com competência do ano de 2019;



Composição analítica da conta caixa, baseado no livro
razão;



Composição analítica da conta fornecedores, baseado no
livro razão;



Composição

analítica

das

contas

de

adiantamentos,

baseado no livro razão;


Composição analítica das contas de empréstimos, baseado
no livro razão, e os contratos;



Composição analítica das contas obrigações trabalhistas,
baseado no livro razão;



Guia de IRRF;



Declarações

das

obrigações

acessórias

–

DCTF,

DIEF,

GIAM, SPED - Recibo de entrega de escrituração fiscal
digital;



A

recuperanda

ainda

justificou

que

não

possui

os

comprovantes de integralização de capital pelo fato de

não existir integralização nesses períodos, e que não
existem arquivos de remessa de pagamento de salários e
rescisões, pois foram pagos através de transferências
bancárias e em espécie.
Para as análises vertical e horizontal do grupo empresarial,
os

dados

serão apresentados

no

formato

combinado,

ou

seja, o

somatório dos dados das 3 (três) empresas.
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No período, o Grupo Recuperando apresentou faturamento de R$
587.886 (quinhentos e oitenta e sete mil e oitocentos e oitenta e
seis Reais).
O custo dos produtos e serviços vendidos foi de R$ 56.816
(cinquenta e seis mil e oitocentos e dezesseis Reais), o que
resultou no lucro bruto de R$ 508.781 (quinhentos e oito mil e
setecentos e oitenta e um Reais), equivalente a 90,0% da receita
líquida.
No

período,

totalizaram

R$

as

477.569

despesas

operacionais

(quatrocentos

e

desembolsáveis

setenta

e

sete

mil

e

quinhentos e sessenta e nove Reais), o que corresponde a 84,4% da
receita líquida.
O resultado financeiro líquido no período totalizou gastos de
R$ 98.041 (noventa e oito mil e quarenta e um Reais).
No mês, o prejuízo apurado foi de R$ 66.829 (sessenta e seis
mil e oitocentos e vinte e nove Reais), correspondendo a -11,8%
da receita líquida de vendas.

DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Este

RMA

traz

aos

usuários

que

se

encontram

insertos

no

âmbito da Recuperação Judicial – magistrado, credores e demais
interessados a análise do resultado da mensuração e avaliação das
demonstrações contábeis dos Recuperandos.
Tal atividade técnica se desenvolve em estrita obediência às
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). As análises basearamse nos documentos fornecidos e produzidos pela contabilidade do
grupo (demonstrações contábeis e documentos complementares, tais
como:

extratos,

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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recaindo, portanto, sobre ela, responsabilidade civil e criminal
pela veracidade das informações prestadas.
A fim de obter as evidências para a análise foram realizados

procedimentos analíticos.
1.

Procedimentos de Revisão:
1. Análise

estrutural

ou

análise

vertical:

verifica

a

composição e o comportamento de contas contábeis e seus
grupos e calcula a oscilação de suas proporções frente
ao patrimônio total em dado período;
2. Análise temporal ou horizontal: verifica a evolução de
contas contábeis e seus grupos e calcula sua variação
percentual ao longo de dado período.
2.

Análise de índices financeiros em séries temporais
1. Análise

de

indicadores

de

desempenho

em

séries

temporais, a fim de comparar o desempenho da empresa ao
longo do tempo.
As

informações

mensais

são

apresentadas

em

Reais,

moeda

funcional e de apresentação, exceto quando descrito.
Com base nas demonstrações financeiras de 31 de agosto de
2020, apresentamos a seguir as análises.
Balanço Patrimonial
No
apontados

balanço
por

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L

patrimonial

empresa
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patrimônio

líquido,

reflete

somatória

a

analítico,

foram

o

saldo

dos

sintético

saldos

mantidas

as

do

grupo

individuais

distintas

por

contas

empresarial
empresa.

contábeis

No
por

empresa.
1.

Testes de revisão analítica

Ativo
No

período,

o

ativo

era

composto

por

71,5%

de

ativo

circulante e 28,5% de ativo não circulante. Os percentuais de
variações

das

participações

de

curto

e

longo

prazo

oscilaram

entre -0,3 p.p. e 0,3 p.p. entre os meses de julho e agosto de
2020.
Segue demonstração da estrutura patrimonial - ativo e sua
evolução:

No ativo circulante, as principais variações foram o aumento
dos saldos de “estoques”, no valor de R$ 350.429 (trezentos e
cinquenta mil e quatrocentos e vinte e nove Reais), a elevação
dos “adiantamentos”, na quantia de R$ 200.202 (duzentos mil e
duzentos e dois Reais), e a redução dos “clientes”, no montante
de R$ 46.846 (quarenta e seis mil e oitocentos e quarenta e seis
Reais).
R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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No ativo não circulante houve redução de R$ 73.101 (setenta e
três

mil

e

cento

e

um

Reais),

que

foram

provenientes

da

depreciação do mês.
Segue

a

representação

gráfica

das

análises

vertical

e

horizontal do ativo combinado das empresas do grupo:
BALANÇO PATRIMONIAL - FOCO AGRONEGÓCIOS
S.A COMBINADO

ANÁLISE VERTICAL

R$

AV %

ago/20

R$

jul/20

42.197.395
680.110
22.853.747
13.146.078
4.942.594
443.200
131.666

71,5%
1,2%
38,7%
22,3%
8,4%
0,8%
0,2%

41.751.328
709.850
22.900.592
12.945.876
4.970.574
92.771
131.666

71,2%
1,2%
39,0%
22,1%
8,5%
0,2%
0,2%

Ativo Não Circulante
Investimentos
Imobilizado

16.820.562
4.524.400
12.296.162

28,5%
7,7%
20,8%
0,0%

16.893.663
4.524.400
12.369.263

28,8%
7,7%
21,1%
0,0%

0

59.017.957

100,0%

R$

AV

ATIVO
Ativo Circulante
Disponibilidades
Clientes
Adiantamentos
Tributos e Contribuições a Compensar
Estoques
Despesas Pagas Antecipadamente

ATIVO

ANÁLISE HORIZONTAL

AV %

58.644.992

100,0%

AH %

ago/20
-

-

Var.p.p.

x

jul/20

446.067
29.739
46.846
200.202
27.980
350.429
-

1,07%
-4,19%
-0,20%
1,55%
-0,56%
377,74%
0,00%

73.101
73.101
-

-0,43%
0,00%
-0,59%
0,00%

372.966

0,64%

0,3
-0,1
-0,3
0,2
-0,1
0,6
0,0

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

-0,3 p.p.
0,0 p.p.
-0,3
p.p.
0,0 p.p.
0,0 p.p.

No ativo circulante, as contas de maior representatividade
eram “clientes”, no valor de R$ 22.853.747 (vinte e dois milhões
e oitocentos e cinquenta e três mil e setecentos e quarenta e
sete Reais), “adiantamentos”, na quantia de R$ 13.146.078 (treze
milhões e cento e quarenta e seis mil e setenta e oito Reais) e
“tributos

e

contribuições

a

compensar”,

na

quantia

de

R$

4.942.594 (quatro milhões e novecentos e quarenta e dois mil e
quinhentos e noventa e quatro Reais).
O grupo de contas “disponibilidades” totalizava R$ 680.110
(seiscentos
composição

e

oitenta

do

saldo

mil
de

e

cento

e

dez

disponibilidades,

Reais).

Segue

classificado

a
por

empresa:
Contas

COMBINADO
680.110

Disponibilidades

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L

|

FO C O AG RO

FOCO
AGRONEGÓCIOS
670.110

MARCIO FERREIRA
TAKATSU - 056.751.92603

MARCIO FERREIRA
TAKATSU
10.000

A G O S T O/ 20 2 0

-

11

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 731, OUT2, Página 12

Na composição do ativo não circulante, os saldos de maior
representatividade

estavam

classificados

nas

contas

de

“imobilizado”, no valor de R$ 12.296.162 (doze milhões e duzentos
e noventa e seis mil e cento e sessenta e dois Reais), o que
equivale a 20,8% do ativo total.

Alterações extemporâneas foram observadas nos saldos iniciais
do período analisado após o envio das demonstrações contábeis a
esta Administração Judicial. As diferenças estão nas seguintes
rubricas:
Classificação

Saldo final Saldo inicial
Diferença
em Julho
em agosto
58.634.992
58.633.716 - 1.276

Descrição

1A T I V O

11 ATIVO CIRCULANTE

112701 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

41.741.328
7.654.627

41.740.052
7.653.351

-

-

1.276

1.276

Para as transações que resultaram em alterações nos saldos
anteriores, esta Administração solicita esclarecimentos.
A seguir a estrutura patrimonial combinado por empresa:
BALANÇO PATRIMONIAL FOCO AGRONEGÓCIOS S.A.

COMBINADO

ATIVO

Ativo Circulante

42.197.395
680.110

Disponibilidades

22.853.747

Clientes
Adiantamentos
Estoques

42.187.395
670.110

22.853.747

MARCIO FERREIRA
TAKATSU - 056.751.92603

MARCIO FERREIRA
TAKATSU
10.000
10.000
-

-

-

13.146.078

13.146.078

-

-

443.200

443.200

-

-

4.942.594

Tributos e Contribuições a Compensar

FOCO
AGRONEGÓCIOS

4.942.594

-

-

131.666

131.666

-

-

Ativo Não Circulante

16.820.562

16.820.562

-

-

Imobilizado

12.296.162

12.296.162

-

-

59.017.957

59.007.957

Despesas Pagas Antecipadamente

4.524.400

Investimentos

0

ATIVO

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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Passivo e Patrimônio Líquido
No período, o passivo e o patrimônio líquido eram compostos
por 186,6% de passivo circulante, 0,3% de passivo não circulante
e -86,3% de patrimônio líquido, caracterizando, assim, passivo a
descoberto. Os percentuais de participação apresentaram variações
de -0,4 p.p. e 0,4 p.p. entre os meses de julho e agosto de 2020.

Segue

demonstração

da

estrutura

patrimonial

–

passivo

e

patrimônio líquido:

No passivo circulante, as movimentações de maior relevância
foram o aumento nas contas de “empréstimos e financiamentos”, no
valor de R$ 414.098 (quatrocentos e quatorze mil e noventa e oito
Reais), a redução dos “fornecedores”, na importância de R$ 74.521
(setenta e quatro mil e quinhentos e vinte e um Reais), e o
aumento das “provisões”, na quantia de R$ 51.594 (cinquenta e um
mil e quinhentos e noventa e quatro Reais).
As alterações no patrimônio líquido totalizaram R$ 68.387
(sessenta e oito mil e trezentos e oitenta e sete Reais) que
foram provenientes do prejuízo líquido auferido no mês no valor
de R$ 66.829 (sessenta e seis mil e oitocentos e vinte e nove
Reais)

e

os

saldos

remanescentes

são

referentes

a

alterações

extemporâneas.
R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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Segue

a

representação

gráfica

das

análises

vertical

e

horizontal do passivo e patrimônio líquido:
BALANÇO PATRIMONIAL - FOCO AGRONEGÓCIOS
S.A COMBINADO

R$
ago/20

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Obrigações tributárias
Outras Contas a Pagar
Adiantamentos
Provisões
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos

174.378
174.378

0

Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas
Resultado do Período/Acumulado

0

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No

- 110.112.986
66.951.538
31.383.994
5.459.681
3.304.565
357.776
1.531.185
1.124.248

passivo

-

50.920.651
2.578.096
1.116.543
54.615.290

-

59.017.957

circulante,

ANÁLISE VERTICAL
AV %
R$
jul/20
0,0%
186,6% - 109.671.634
113,4% - 67.026.059
53,2% - 30.969.895
9,3% - 5.443.248
5,6% - 3.302.540
357.776
0,6% 2,6% - 1.499.462
1,9% - 1.072.654

0,0%
187,0%
114,3%
52,8%
9,3%
5,6%
0,6%
2,6%
1,8%

-86,3%
50.852.264
4,4% - 2.578.096
1,9% - 1.116.543
54.546.903
-92,5%

-86,7%
4,4%
1,9%
-93,0%

-0,3%
-0,3%

174.378
174.378

100,0% - 58.644.992

os

saldos

AV %
-

-0,3%
-0,3%

100,0%

-

ANÁLISE HORIZONTAL
R$
AH %
Var.p.p.
ago/20
x
jul/20
0,00%
0,0 p.p.
441.352
0,40% -0,4 p.p.
74.521
-0,11% -0,8 p.p.
414.098
1,34%
0,4 p.p.
16.433
0,30%
0,0 p.p.
2.025
0,06%
0,0 p.p.
0,00%
0,0 p.p.
31.723
2,12%
0,0 p.p.
51.594
4,81%
0,1 p.p.
-

68.387
68.387

372.966

estavam

0,00%
0,00%

0,0 p.p.
0,0 p.p.

0,13%
0,00%
0,00%
0,13%

0,4
0,0
0,0
0,5

0,64%

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

0,0 p.p.

integralmente

contabilizados na empresa FOCO AGRONEGÓCIOS S/A. As contas de
maior relevância eram “fornecedores”, no valor de R$ 66.951.538
(sessenta e seis milhões e novecentos e cinquenta e um mil e
quinhentos

e

trinta

e

oito

Reais),

e

”empréstimos

e

financiamentos”, na quantia de R$ 31.383.994 (trinta e um milhões
e trezentos e oitenta e três mil e novecentos e noventa e quatro
Reais).
Como já informado em relatórios anteriores, no patrimônio
líquido

da

empresa

Foco

Agronegócios

S/A

o

capital

social

integralizado e contabilizado é de R$ 2.578.096 (dois milhões e
quinhentos e setenta e oito mil e noventa e seis Reais). No
entanto, nas informações dos atos arquivados na Junta Comercial
do

Estado

do

integralizado

Tocantins

de

R$

–

JUCETINS

6.040.391

(seis

consta

milhões

capital

e quarenta

social
mil e

trezentos e noventa e um Reais).
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Assim, esta especializada solicita esclarecimentos quanto a
divergência apontada e a comprovação da integralização do capital
social registrado.
Alterações extemporâneas foram observadas nos saldos iniciais
do período analisado após o envio das demonstrações contábeis a
esta Administração Judicial. As diferenças estão nas seguintes
rubricas:
Classificação

Saldo final
em Julho
58.634.992

Descrição

2P A S S I V O

21 PASSIVO CIRCULANTE

109.671.634

2133 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
29 PATRIMONIO LIQUIDO

-

293 RESULTADO DO PERIODO/ACUMULADO -

4.876.444

50.862.264

54.546.903

Saldo inicial
Diferença
em agosto
58.633.716 - 1.276
109.671.916

4.876.726

- 50.863.822

- 54.548.461

282

-

-

282

1.558

1.558

Para as transações que resultaram em alterações nos saldos
anteriores, esta Administração solicita esclarecimentos.
Segue

a

estrutura

patrimonial

analítica

(passivo)

por

empresa:
BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO
MOTOGARÇAS

COMBINADO

FOCO
AGRONEGÓCIOS

MARCIO FERREIRA
TAKATSU - 056.751.92603

MARCIO FERREIRA
TAKATSU

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO TOTAL

Passivo Circulante

-

110.112.986

Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias Obrigações tributárias

-

Fornecedores

-

Outras Contas a Pagar

-

Adiantamentos
Provisões

0

Passivo Não Circulante

-

-

31.383.994

-

31.383.994

-

-

3.304.565

-

3.304.565

-

-

5.459.681
357.776

1.531.185

1.124.248

-

-

-

-

-

174.378

Patrimônio Líquido

-

Capital Social

-

Reservas
Resultado do Período/Acumulado
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|

-

50.920.651
2.578.096
1.116.543

54.615.290

59.017.957

FO C O AG RO

66.951.538
5.459.681

357.776

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.615.290

59.007.957

-

-

1.124.248

1.116.543

-

-

1.531.185

50.930.651
2.568.096

-

-

174.378

-

-

-

174.378

174.378

Empréstimos e Financiamentos

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L

- 110.112.986

66.951.538

-

10.000
10.000
-

-

-

-

-

-

10.000

A G O S T O/ 20 2 0
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Demonstração do Resultado do Exercício
No período, o prejuízo líquido foi de R$ 66.829 (sessenta e
seis mil e oitocentos e vinte e nove Reais) e foi integralmente
contabilizado na empresa FOCO AGRONEGÓCIOS S/A.
A receita bruta foi de R$ 587.886 (quinhentos e oitenta e
sete mil e oitocentos e oitenta e seis Reais). A receita líquida
foi de R$ 565.597 (quinhentos e sessenta e cinco mil e quinhentos
e noventa e sete Reais).

O custo de produtos vendidos foi de 10,0% sobre a receita
líquida, o que resultou no lucro bruto de R$ 508.781 (quinhentos
e oito mil e setecentos e oitenta e um Reais).
As despesas operacionais totalizaram R$ 477.569 (quatrocentos
e setenta e sete mil e quinhentos e sessenta e nove Reais), o que
corresponde a 84,4% da receita líquida.
As

despesas

mais

relevantes

eram

as

“despesas

administrativas”, na quantia de R$ 188.090 (cento e oitenta e
oito

mil

e

noventa

Reais),

e

as

“despesas

com

veículos”,

no

montante de R$ 108.990 (cento e oito mil e novecentos e noventa
Reais).
O resultado financeiro líquido no período gerou gastos de R$
98.041 (noventa e oito mil e quarenta e um Reais).

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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Segue a representação gráfica do DRE combinado:
DRE - Demonstração do
Resultado do Exercício

R$
ago/20

587.886
103,9%

RECEITA BRUTA DE VENDAS
% Rec. Líquida

887
DEDUÇÕES DA RECEITA
0,2%
% Rec. Líquida
23.176
( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO
-4,1%
% Rec. Líquida
565.597

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
-

( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS
% Rec. Líquida

508.781
90,0%

( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS
% Rec. Líquida
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
% Rec. Líquida
Despesas Variáveis com vendas
% Rec. Líquida
Despesas com Pessoal
Despesas com Vendas
Despesas com Veiculos

-

Despesas fixas
% Rec. Líquida
Dirigentes e estagiários
Pessoal
Despesas Tributárias
Gerais
Despesas Administrativas

-

-

-

EBITDA - LAJIDA
% Rec. Líquida
Depreciação e Amortização
% Rec. Líquida
EBIT - LAJI
% Rec. Líquida
-

Resultado Financeiro
% Rec. Líquida
Resultado Operacional
% Rec. Líquida
Resultado não operacional
% Rec. Líquida
Lucro do Exercício
% Rec. Líquida
Provisões
% Rec.Líquida
Lucro/Prejuízo Líquido

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L

56.816
-10,0%

-

-

-

|

ANÁLISE VERTICAL
AV %
R$
jul/20
103,9%
0,0%

453.625
188,1%

188,1%
0,0% -

0,2% 0,0%
-4,1% 0,0%

209.470
-86,9%
3.025
-1,3%

-86,9%
0,0%
-1,3% 0,0% -

-10,0% 0,0%

33.244
-13,8%

100,0%

90,0%
0,0%

-84,4%
0,0%
-36,1%
0,0%
-4,3%
-12,5%
-19,3%

-

273.495
-48,4%
10.000
74.494
911
188.090
188.090
31.212
5,5%
0,0%
31.212
5,5%

-48,4%
0,0%
-1,8%
-13,2%
-0,2%
-33,3%
-33,3%
0,0%
5,5%
0,0%
0,0%
0,0%
5,5%
0,0%

-

-17,3%
0,0%
-11,8%
0,0%
0,0%
0,0%
-11,8%
0,0%
0,0%
0,0%
-11,8%

FO C O AG RO

241.131

207.887
86,2%

477.569
-84,4%
204.074
-36,1%
24.461
70.623
108.990

98.041
-17,3%
66.829
-11,8%
0,0%
66.829
-11,8%
0,0%
66.829

AV %
AV

-

-

-

-

-

134.261
1

29,6%
-44,7%

210.356
1
20.151
0

-13,8% 0,0%

324.466
23.571
0

-100,4%
-100,2%
666,2%
226,6%

86,2%
0,0%

300.895
0

144,7%
4,3%

100,0%

273.297 -113,3% -113,3%
0,0%
95.578
-39,6% -39,6%
0,0%
24.939
-10,3%
69.489
-28,8% 1.150
-0,5% 177.720
-73,7%
10.000
29.425
37
138.257
138.257
65.411
-27,1%
0,0%
65.411
-27,1%

60.287
-25,0%
125.698
-52,1%
0,0%
125.698
-52,1%
0,0%
125.698

ANÁLISE HORIZONTAL
R$
AH %
Var.p.p.
ago/20
x
jul/20

-73,7%
0,0%
-4,1%
-12,2%
0,0%
-57,3%
-57,3%
0,0%
-27,1%
0,0%
0,0%
0,0%
-27,1%
0,0%

-

-25,0% 0,0%
-52,1%
0,0%
0,0%
0,0%
-52,1%
0,0%
0,0%
0,0%
-52,1%

134,6%
0,0%
70,9%
-27,1%

-84,2 p.p.
0,0 p.p.
87,0
0,0
-2,8
0,0

0,0
0,0
3,7
0,0

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

3,7 p.p.
0,0 p.p.

204.272
0
108.497
0
477
1.134
107.840

74,7%
-25,5%
113,5%
-9,0%
-1,9%
1,6%
9377,4%

28,9
0,0
3,6
0,0
6,0
16,3
-18,8

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

95.775
0
45.069
874
49.833
49.833
96.623
0
96.623
0

53,9%
-34,4%
0,0%
153,2%
2361,1%
36,0%
36,0%
0,0%
-147,7%
-120,3%
0,0%
0,0%
-147,7%
-120,3%

25,3
0,0
2,4
-1,0
-0,1
24,1
24,1
0,0
32,6
0,0
0,0
0,0
32,6
0,0

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

37.753
0
58.870
0
58.870
0
58.870

62,6%
-30,7%
-46,8%
-77,3%
0,0%
0,0%
-46,8%
-77,3%
0,0%
0,0%
-46,8%

7,7
0,0
40,3
0,0
0,0
0,0
40,3
0,0
0,0
0,0
40,3
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Segue a representação gráfica do DRE sintético por empresa:

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

COMBINADO

RECEITA BRUTA DE VENDAS
% Rec. Líquida
zzzz

FOCO AGRONEGÓCIOS
587.886

-

887

887

-

-

23.176

-

-

565.597

-

-

103,9%

0

( - ) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FATURAMENTO % Rec. Líquida
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

-

( - ) CUSTOS/DESPESAS VARIÁVEIS
% Rec. Líquida

23.176

-4,1%

565.597
56.816

-10,0%

-

-

508.781

( = ) LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS
% Rec. Líquida

90,0%

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
% Rec. Líquida
Despesas Variáveis com vendas
Despesas com Pessoal
Despesas com Vendas

Despesas fixas
% Rec. Líquida
Dirigentes e estagiários

508.781

-

-

90,0%

0,0%

-

-

204.074

-

204.074

-

24.461

70.623

-

-

0,0%

-

0,0%

477.569

-84,4%

0,0%

-

-10,0%

-

-84,4%

24.461

70.623

0,0%
-

-

0,0%
0,0%

0,0%
-

-

-

-

108.990

-

108.990

-

-

-

273.495

-

273.495

-

-

-

10.000

-

10.000

-

-

-

911

-

Pessoal
Despesas Tributárias

-

Despesas Administrativas

-

Gerais

56.816

0,0%

477.569

-

Despesas com Veiculos

-4,1%

0,0%

-

MARCIO FERREIRA
TAKATSU 056.751.926-03
-

587.886

103,9%

DEDUÇÕES DA RECEITA
% Rec. Líquida

MARCIO FERREIRA
TAKATSU

-

Outras Receitas Operacionais

% Rec. Líquida

-48,4%

74.494

188.090

188.090

-

74.494

-

188.090

-

% Rec. Líquida

-

911

-

188.090

-

-

-

-

-

-

-

31.212

31.212

-

-

-

-

-

-

31.212

31.212

-

-

0,0%
5,5%

0,0%

EBIT - LAJI
% Rec. Líquida

-

0,0%

-

5,5%

Depreciação e Amortização
% Rec. Líquida

0,0%

-

0,0%

EBITDA - LAJIDA

-48,4%

5,5%

0,0%
5,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Resultado Financeiro
% Rec. Líquida

-

98.041

-

98.041

-

-

Resultado Operacional
% Rec. Líquida

-

66.829

-

66.829

-

-

-

-

-

66.829

-

-

-

-

-

-

-

Resultado não operacional
% Rec. Líquida

-11,8%

-

Lucro do Exercício
% Rec. Líquida

-

Provisões
% Rec.Líquida

0,0%

66.829

-11,8%

-

-

Lucro/Prejuízo Líquido

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L

-17,3%

-

|
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0,0%

66.829

-

-17,3%
-11,8%
0,0%

-11,8%
0,0%

66.829

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
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Demonstrativo do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto:
O demonstrativo do fluxo de caixa pelo método indireto foi
elaborado com base no Balancete e no DRE elaborados pelo grupo
recuperando.
No período, o fluxo de caixa operacional consumiu caixa no
valor

de

R$

345.797

(trezentos

e

quarenta

e

cinco

mil

e

setecentos e noventa e sete Reais). O EBITDA do período foi de R$
31.212 (trinta e um mil e duzentos e doze Reais). As demais
variações foram provenientes das contas patrimoniais de ativo e
passivo.
As

contas

que

mais

geraram

caixa

foram

a

redução

dos

“clientes” em R$ 37.081 (trinta e sete mil e oitenta e um Reais)
e o aumento das “provisões” no valor de R$ 51.594 (cinquenta e um
mil e quinhentos e noventa e quatro Reais).
As transações que mais consumiram caixa foram o aumento nos
“estoques”, no valor de R$ 350.429 (trezentos e cinquenta mil e
quatrocentos

e

vinte

e

nove

Reais),

a

elevação

dos

“adiantamentos”, na quantia de R$ 201.478 (duzentos e um mil e
quatrocentos

e

setenta

e

oito

Reais)

e

a

redução

dos

“fornecedores”, na importância de R$ 74.521 (setenta e quatro mil
e quinhentos e vinte e um Reais).

Não houve atividades de fluxo de caixa de investimentos.
O

fluxo

de

caixa

de

financiamentos

gerou

R$

316.058

(trezentos e dezesseis mil e cinquenta e oito Reais) proveniente
do aumento em “empréstimos e financiamentos de curto prazo”, no
montante de R$ 414.098 (quatrocentos e quatorze mil e noventa e
R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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oito Reais) e das “despesas financeiras”, no valor de R$ 98.041
(noventa e oito mil e quarenta e um Reais).
No mês, o saldo final das contas de caixa e equivalentes foi

de R$ 556.137 (quinhentos e cinquenta e seis mil e cento e trinta
e sete Reais).
A seguir a representação gráfica do demonstrativo do fluxo de
caixa pelo método indireto:
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

jul/20

ago/20

-

204.886 125.698 60.287

EBITDA

-

65.411

Variação na Necessidade de Capital de Giro

-

-

139.475
37.081
195.295
595
168.866
73.101
105.660
4.943
12.096
5.843
11.461
3.332

-

200
200

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro Líquido
Resultado Financeiro
Resultado não operacional

Clientes
Adiantamentos
Tributos e Contribuições a Compensar
Estoques
(-) Depreciação

-

-

Fornecedores
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

-

Obrigações tributárias
Outras Contas a Pagar
Adiantamentos
Provisões
Fluxo de Caixa de Investimentos
Investimentos a Longo Prazo

-

Fluxo de Caixa de Financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
Despesas Financeiras
Saldo inicial caixa
Saldo final caixa
Variação saldo do caixa

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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-

345.797
66.829
98.041
-

31.212
-

377.009
46.846
201.478
27.980
350.429
73.101
74.521
16.151
2.025
31.723
51.594
-

241.048
301.336
60.287 -

316.058
414.098
98.041

549.913
585.876
35.963 -

585.876
556.137
29.739
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2.

Análise de índices financeiros em séries temporais
Conforme ampla doutrina e literatura científica no âmbito de

finanças e gestão, a análise de demonstrações contábeis reflete o
diagnóstico empresarial quanto ao desempenho econômico-financeiro

da entidade. De modo amplo, os indicadores de desempenho podem
ser analisados em 03 (três) grupos distintos, cada um refletindo
certo

aspecto

do

endividamento.
Para

a

análise

liquidez,

negócio:

da

liquidez,

que

lucratividade

reflete

a

e

capacidade

de

pagamento da entidade, sua solvência e sua capacidade de saldar
obrigações, adotou-se o modelo de liquidez dinâmico, denominado
de Modelo FKB ou Modelo de Fleuriet.
O modelo pondera a sincronia dos prazos de vencimento de
títulos

a

indicadores
menos

receber

e

a

contemplados

passivo

pagar

no

circulante),

por

capital

que

são

meio

de

da

giro

recursos

análise

(ativo
de

de

três

circulante

longo

prazo

utilizados para financiar a atividade-fim da empresa no curto
prazo. São eles:
a) Necessidade

de

Capital

de

Giro

(NCG):

são

recursos

alocados para atividade fim;
b) Capital de Giro Disponível (CDG): são recursos de longo
prazo disponíveis para investimentos;
c) Tesouraria (T) que é a diferença entre o capital de giro
disponível

e

o

necessário

para

o

financiamento

das

atividades operacionais.

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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LIQUIDEZ
A análise da posição financeira pelo modelo dinâmico, no
final de julho de 2020, permite observar que o Capital de Giro,
como fonte permanente de financiamento da Necessidade de Capital
de

Giro,

apresentou

saldo

de

R$

67.915.591

(sessenta

e

sete

milhões e novecentos e quinze mil e quinhentos e noventa e um
Reais), o que sugere que os recursos operacionais representados
pela Necessidade de Capital de Giro, no valor negativo de R$
68.595.701

(sessenta

cinco

e

mil

e

setecentos

financiamento

de

oito
e

milhões

um

investimentos

e

Reais),
de

quinhentos
foram

longo

e noventa e

utilizados

prazo,

do

para

o

patrimônio

líquido e de investimentos em tesouraria, que são os recursos
financeiros de curto prazo, no montante de R$ 680.110 (seiscentos
e oitenta mil e cento e dez Reais), como a seguir demonstrado:

LUCRATIVIDADE
A lucratividade é medida como a relação entre o resultado
(lucro ou prejuízo) e o montante de vendas em dado período.

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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No período, a margem bruta foi de 90,0%, enquanto as margens
operacional

e

líquida

foram

de

-11,8%

da

receita

líquida

do

período.

LUCRATIVIDADE

jul/20

Receita Líquida

ago/20

241.131

Margem Bruta

Margem Operacional
Margem Líquida

565.597

86,2%

90,0%

-52,1%

-11,8%

-52,1%

-11,8%

ENDIVIDAMENTO
O

endividamento

financiamento

do

mostra

a

origem

total

da

empresa.

ativo

e

a

estrutura

Quanto

à

origem,

de
o

capital pode ser próprio ou de terceiros. O capital de terceiros
pode ser operacional ou oneroso.
No período, o passivo não circulante ou endividamento se

manteve estável em R$ 174.378 (cento e setenta e quatro mil e
trezentos e setenta e oito Reais).

ENDIVIDAMENTO

Capital de terceiros
Endividamento

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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jul/20

ago/20

-109.497.256

-109.938.608

174.378

174.378
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Recursos Humanos
A fim de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, a
manutenção

do

interessados

emprego
tenham

dos

trabalhadores,

conhecimento

da

e

atual

para

que

situação

os
dos

colaboradores dos Recuperandos, apresenta-se o quadro de pessoal.
Como

os

Recuperandos

não

apresentaram

a

quantidade

de

colaboradores no período, considerou-se a do mês de julho (dez
trabalhadores).
Empresas

Foco Agronegócios S/A 17.166.865/0001-25
Márcio Ferreira Takatsu

Trabalhadores no final do período

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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1º Dia

10

Último Dia

10

-

-

10

10
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Considerações Finais
No período, o prejuízo auferido foi de R$ 66.829 (sessenta e
seis mil e oitocentos e vinte e nove Reais).
No final do mês, o Capital de Giro, fonte permanente de
financiamento da atividade operacional, apresentava saldo de R$
67.915.591 (sessenta e sete milhões e novecentos e quinze mil e
quinhentos e noventa e um Reais).
Neste

contexto,

é

possível

que

os

recursos

operacionais

representados pela Necessidade de Capital de Giro, na quantia
negativa de R$ 68.595.701 (sessenta e oito milhões e quinhentos e
noventa e cinco mil e setecentos e um Reais), foram utilizados
para

o

financiamento

de

investimentos

de

longo

prazo,

do

patrimônio líquido e de investimentos em tesouraria, que são os
recursos financeiros de curto prazo, no montante de R$ 680.110
(seiscentos e oitenta mil e cento e dez Reais).
O

endividamento,

classificado

no

passivo

não

circulante,

totalizava R$ 174.378 (cento e setenta e quatro mil e trezentos e
setenta e oito Reais).
Os

Recuperandos

não

apresentaram

a

quantidade

de

colaboradores no período, razão pela qual se considerou a do mês
de julho (dez trabalhadores).
À oportunidade, esta Administração Judicial informa que, no
dia

06

de

outubro

de

2020,

os

Recuperandos

apresentaram

os

documentos comprobatórios solicitados por esta especializada nos
RMA’s dos meses de maio, junho e julho de 2020.

R E C U P ER AÇ Ã O J U D I C I A L
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Por

fim,

para

que

seja

realizada

a

validação

dos

dados,

necessário se faz que as empresas apresentem os esclarecimentos
das

operações

destacadas

no

relatório

e

os

demonstrativos

de

SEFIP/GFIP e/ou e-social e relatórios de folha de pagamento.

Anápolis, 27 de outubro de 2020.

Dobson Vicentini Lemes

Advogado – OAB/GO 28.944

Victor Andrade C. Teixeira
Advogado – OAB/GO 33.374

Lêda Soares Alves

Contadora – CRC/GO 010.086/O-6
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Anexo:
*Balanços Analíticos das empresas do Grupo FOCOAGRO.
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 0001

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

Saldo Atual

ATIVO

58.633.715,54

7.929.822,46

7.555.580,73

374.241,73

59.007.957,27

1.1

ATIVO CIRCULANTE

41.740.052,36

7.929.822,46

7.482.479,48

447.342,98

42.187.395,34

1.1.1

DISPONIVEL

699.849,65

4.428.446,17

4.458.185,33

(29.739,16)

670.110,49

1.1.1.1
1.1.1.1.01

BENS NUMERARIOS
CAIXA GERAL

58.843,41
58.843,41

54.186,60
54.186,60

97.420,62
97.420,62

(43.234,02)
(43.234,02)

15.609,39
15.609,39

1.1.1.2
1.1.1.2.01
1.1.1.2.02

BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTAS CORRENTES
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

641.006,24
517.032,60
123.973,64

4.374.259,57
4.374.259,57
0,00

4.360.764,71
4.360.764,71
0,00

13.494,86
13.494,86
0,00

654.501,10
530.527,46
123.973,64

1.1.2

DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO

40.815.765,65

2.610.023,04

2.483.370,03

126.653,01

40.942.418,66

1.1.2.1
1.1.2.1.01
1.1.2.1.02
1.1.2.1.03

CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER
CHEQUES A RECEBER
OUTROS VALORES A RECEBER

22.900.592,24
21.987.561,61
132.291,94
780.738,69

1.727.027,22
879.674,87
0,00
847.352,35

1.773.872,90
944.331,93
0,00
829.540,97

(46.845,68)
(64.657,06)
0,00
17.811,38

22.853.746,56
21.922.904,55
132.291,94
798.550,07

1.1.2.2
1.1.2.2.01

OPERADORAS DE CARTAO DE CREDITO
CARTOES DE CREDITO A RECEBER

0,00
0,00

223,98
223,98

223,98
223,98

0,00
0,00

0,00
0,00

1.1.2.7
1.1.2.7.01
1.1.2.7.04

ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

12.944.599,61
7.653.351,17
5.291.248,44

878.085,33
8.381,60
869.703,73

676.607,04
5.031,60
671.575,44

201.478,29
3.350,00
198.128,29

13.146.077,90
7.656.701,17
5.489.376,73

1.1.2.8
1.1.2.8.01

TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR
TRIBUTOS E CONTRIB A COMPENSAR

4.970.573,80
4.970.573,80

4.686,51
4.686,51

32.666,11
32.666,11

(27.979,60)
(27.979,60)

4.942.594,20
4.942.594,20

1.1.5

ESTOQUES

92.770,84

891.353,25

540.924,12

350.429,13

443.199,97

1.1.5.1
1.1.5.1.01
1.1.5.1.02
1.1.5.1.03
1.1.5.1.05

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS
MERCADORIAS
PRODUTOS
INSUMOS
CUSTOS IND A APROPRIAR - GERAIS

91.891,84
(505.492,60)
7.307,75
515.929,78
74.146,91

891.263,25
404.117,87
12.840,00
463.727,25
10.578,13

540.924,12
498.148,39
42.775,73
0,00
0,00

350.339,13
(94.030,52)
(29.935,73)
463.727,25
10.578,13

442.230,97
(599.523,12)
(22.627,98)
979.657,03
84.725,04

1.1.5.2
1.1.5.2.01

ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO INDUSTRIA

879,00
879,00

90,00
90,00

0,00
0,00

90,00
90,00

969,00
969,00

1.1.6

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

131.666,22

0,00

0,00

0,00

131.666,22

1.1.6.1
1.1.6.1.01

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
DESPESAS DE MESES SEGUINTES

131.666,22
131.666,22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

131.666,22
131.666,22

1.2

ATIVO NAO CIRCULANTE

16.893.663,18

0,00

73.101,25

(73.101,25)

16.820.561,93

1.2.2

INVESTIMENTOS

4.524.400,00

0,00

0,00

0,00

4.524.400,00

1.2.2.1
1.2.2.1.01

INVESTIMENTOS
PARTICIPACOES SOCIETARIAS

4.524.400,00
4.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.524.400,00
4.400,00
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ: 17.166.865/0001-25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 0002

Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

1.2.2.1.02

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

4.520.000,00

0,00

0,00

0,00

4.520.000,00

Saldo Atual

1.2.3

IMOBILIZADO

12.369.263,18

0,00

73.101,25

(73.101,25)

12.296.161,93

1.2.3.1
1.2.3.1.01
1.2.3.1.02
1.2.3.1.03
1.2.3.1.04
1.2.3.1.06

BENS E DIREITOS
IMOVEIS
MOVEIS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
VEICULOS E CAMINHOES
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

14.795.475,40
7.873.618,49
1.103.894,01
164.004,10
1.865.137,48
3.788.821,32

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.795.475,40
7.873.618,49
1.103.894,01
164.004,10
1.865.137,48
3.788.821,32

1.2.3.2
1.2.3.2.02

(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVEIS

(2.426.212,22)
(2.426.212,22)

0,00
0,00

73.101,25
73.101,25

(73.101,25)
(73.101,25)

(2.499.313,47)
(2.499.313,47)
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

2

PASSIVO

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 0003

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

Saldo Atual

58.633.715,54

3.523.611,86

3.897.853,59

374.241,73

59.007.957,27

109.671.915,76

3.456.783,34

3.897.853,59

441.070,25

110.112.986,01

FORNECEDORES

67.026.058,82

588.158,98

513.637,69

(74.521,29)

66.951.537,53

2.1.1.1
2.1.1.1.01

FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVICOS
FORNECEDORES NACIONAIS

67.026.058,82
67.026.058,82

588.158,98
588.158,98

513.637,69
513.637,69

(74.521,29)
(74.521,29)

66.951.537,53
66.951.537,53

2.1.2

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

30.969.895,32

2.595.030,29

3.009.128,55

414.098,26

31.383.993,58

2.1.2.1
2.1.2.1.01
2.1.2.1.03

EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS
EMPRESTIMOS BANCARIOS
EMPRESTIMO PESSOA JURIDICA

30.969.895,32
22.643.566,16
8.326.329,16

2.595.030,29
2.051.895,99
543.134,30

3.009.128,55
2.146.111,22
863.017,33

414.098,26
94.215,23
319.883,03

31.383.993,58
22.737.781,39
8.646.212,19

2.1.3

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS

5.443.529,61

22.562,60

38.713,78

16.151,18

5.459.680,79

2.1.3.1
2.1.3.1.01
2.1.3.1.02
2.1.3.1.03

OBRIGACOES COM PESSOAL
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS
FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES
FOLHA PAGAMENTO AUTONOMOS

566.803,88
566.273,88
0,00
530,00

20.996,17
20.996,17
0,00
0,00

28.497,26
20.864,45
7.632,81
0,00

7.501,09
(131,72)
7.632,81
0,00

574.304,97
566.142,16
7.632,81
530,00

2.1.3.3
2.1.3.3.01

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

4.876.725,73
4.876.725,73

1.566,43
1.566,43

10.216,52
10.216,52

8.650,09
8.650,09

4.885.375,82
4.885.375,82

2.1.4

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

3.302.540,20

0,00

2.024,55

2.024,55

3.304.564,75

2.1.4.1
2.1.4.1.01

IMPOSTOS A RECOLHER
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

963.311,98
963.311,98

0,00
0,00

2.024,55
2.024,55

2.024,55
2.024,55

965.336,53
965.336,53

2.1.4.2
2.1.4.2.01
2.1.4.2.02

IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIB S/ LUCRO A RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITA A RECOLHER

2.339.228,22
2.253.895,85
85.332,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.339.228,22
2.253.895,85
85.332,37

2.1.5

OUTRAS CONTAS A PAGAR

357.776,05

211.139,60

211.139,60

0,00

357.776,05

2.1.5.1
2.1.5.1.01

OUTRAS CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR

0,00
0,00

211.139,60
211.139,60

211.139,60
211.139,60

0,00
0,00

0,00
0,00

2.1.5.2
2.1.5.2.01

DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR

357.776,05
357.776,05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

357.776,05
357.776,05

2.1.6

ADIANTAMENTOS

1.499.461,95

7.429,00

39.152,31

31.723,31

1.531.185,26

2.1.6.1
2.1.6.1.01

ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

1.499.461,95
1.499.461,95

7.429,00
7.429,00

39.152,31
39.152,31

31.723,31
31.723,31

1.531.185,26
1.531.185,26

2.1.9

PROVISOES

1.072.653,81

32.462,87

84.057,11

51.594,24

1.124.248,05

2.1.9.1
2.1.9.1.01
2.1.9.1.02

PROVISOES TRIBUTARIAS
PROVISOES - TRIBUTOS FEDERAIS
PROVISOES - TRIBUTOS ESTADUAIS

969.320,57
461.752,02
475.140,21

32.355,50
0,00
32.355,50

23.190,62
0,00
23.190,62

(9.164,88)
0,00
(9.164,88)

960.155,69
461.752,02
465.975,33
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

2.1.9.1.03

PROVISOES - TRIBUTOS MUNICIPAIS

2.1.9.2
2.1.9.2.01
2.1.9.2.02

PROVISOES DE RETENCOES
PROVISOES - RETENCOES S/ SERVICOS TERCEIROS
PROVISOES - RETENCOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO

2.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 0004

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

32.428,34

0,00

0,00

0,00

32.428,34

Saldo Atual

103.333,24
28.879,05
74.454,19

107,37
0,00
107,37

60.866,49
0,00
60.866,49

60.759,12
0,00
60.759,12

164.092,36
28.879,05
135.213,31

PASSIVO NAO CIRCULANTE

(174.378,17)

0,00

0,00

0,00

(174.378,17)

2.2.1

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

(174.378,17)

0,00

0,00

0,00

(174.378,17)

2.2.1.3
2.2.1.3.01

EXERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES OPERACIONAIS

(174.378,17)
(174.378,17)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(174.378,17)
(174.378,17)

2.9

PATRIMONIO LIQUIDO

(50.863.822,05)

66.828,52

0,00

(66.828,52)

(50.930.650,57)

2.9.1

CAPITAL SOCIAL

2.568.096,00

0,00

0,00

0,00

2.568.096,00

2.9.1.1
2.9.1.1.01

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

2.568.096,00
2.568.096,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.568.096,00
2.568.096,00

2.9.2

RESERVAS

1.116.543,00

0,00

0,00

0,00

1.116.543,00

2.9.2.1
2.9.2.1.01

RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL

1.116.543,00
1.116.543,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.116.543,00
1.116.543,00

2.9.3

RESULTADO DO PERIODO/ACUMULADO

(54.548.461,05)

66.828,52

0,00

(66.828,52)

(54.615.289,57)

2.9.3.1
2.9.3.1.01

RESULTADO DO PERIODO/ACUMULADO
RESULTADO DO PERIODO/ACUMULADO

(54.548.461,05)
(54.548.461,05)

66.828,52
66.828,52

0,00
0,00

(66.828,52)
(66.828,52)

(54.615.289,57)
(54.615.289,57)

04/10/2020 16:26:44

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 731, OUT2, Página 32

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

3

CONTAS DE RESULTADO

3.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 0005

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

Saldo Atual

0,00

699.261,03

699.261,03

0,00

0,00

RECEITAS

2.789.236,93

40.768,04

608.487,51

567.719,47

3.356.956,40

3.1.1

RECEITAS OPERACIONAIS

2.671.863,01

40.768,04

608.487,51

567.719,47

3.239.582,48

3.1.1.1
3.1.1.1.01

RECEITAS BRUTA COM VENDAS
RECEITA COM VENDAS

5.027.649,90
5.027.649,90

14,76
14,76

587.900,80
587.900,80

587.886,04
587.886,04

5.615.535,94
5.615.535,94

3.1.1.3
3.1.1.3.01
3.1.1.3.02

(-)DEDUCOES DAS RECEITAS C/ VENDAS
(-)DEVOLUCOES, DESC E OUTROS ABATIMENTOS
(-)TRIBUTOS E CONTRIB. S/VENDAS

(2.413.073,59)
(2.389.621,06)
(23.452,53)

40.753,27
17.577,41
23.175,86

18.464,06
18.464,06
0,00

(22.289,21)
886,65
(23.175,86)

(2.435.362,80)
(2.388.734,41)
(46.628,39)

3.1.1.4
3.1.1.4.01

(-)DEDUCOES DAS RECEITAS C/ SERVICOS
(-)DEDUCOES DAS RECEITAS C/ SERVICOS

(2.451,00)
(2.451,00)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(2.451,00)
(2.451,00)

3.1.1.5
3.1.1.5.03
3.1.1.5.04

RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS

59.737,70
56.066,38
3.671,32

0,01
0,01
0,00

2.122,65
2.122,65
0,00

2.122,64
2.122,64
0,00

61.860,34
58.189,02
3.671,32

3.1.2

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

117.373,92

0,00

0,00

0,00

117.373,92

3.1.2.1
3.1.2.1.01

RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RESULTADO DESMOBILIZACAO

117.373,92
117.373,92

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

117.373,92
117.373,92

3.2

CUSTOS

3.759.480,51

80.760,50

23.945,00

56.815,50

3.816.296,01

3.2.1

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

3.757.874,54

80.760,50

23.945,00

56.815,50

3.814.690,04

3.2.1.1
3.2.1.1.01
3.2.1.1.02
3.2.1.1.03

CMV
COMPRAS DE MERCADORIAS
BONIFICACOES, AMOSTRAS GRATIS E BRINDES
TRANSFERENCIAS

3.757.874,54
4.561.749,17
(607.921,17)
(195.953,46)

80.760,50
70.297,25
85,00
10.378,25

23.945,00
213,17
513,58
23.218,25

56.815,50
70.084,08
(428,58)
(12.840,00)

3.814.690,04
4.631.833,25
(608.349,75)
(208.793,46)

3.2.2

CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS

1.605,97

0,00

0,00

0,00

1.605,97

3.2.2.1
3.2.2.1.01

CSP
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1.605,97
1.605,97

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.605,97
1.605,97

3.3

DESPESAS

6.383.145,04

577.732,49

0,00

577.732,49

6.960.877,53

3.3.1

DESPESAS OPERACIONAIS

6.383.145,04

577.732,49

0,00

577.732,49

6.960.877,53

3.3.1.1
3.3.1.1.01
3.3.1.1.03
3.3.1.1.05

DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS COM VEICULOS

1.474.682,57
948.367,62
454.051,09
72.263,86

204.074,28
24.461,48
70.622,90
108.989,90

0,00
0,00
0,00
0,00

204.074,28
24.461,48
70.622,90
108.989,90

1.678.756,85
972.829,10
524.673,99
181.253,76

3.3.1.2
3.3.1.2.01
3.3.1.2.02
3.3.1.2.03

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS COM DIRETORIA
DESPESAS TRIBUTARIAS

2.121.379,47
979.464,92
250.000,00
3.791,61

273.494,92
74.494,02
10.000,00
910,61

0,00
0,00
0,00
0,00

273.494,92
74.494,02
10.000,00
910,61

2.394.874,39
1.053.958,94
260.000,00
4.702,22
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

3.3.1.2.04

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3.3.1.3
3.3.1.3.02
3.3.1.3.03
3.3.1.3.04
3.3.1.3.05

DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS E DESCONTOS
DESPESAS BANCARIAS
JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS E AVP
DESPESAS COM OPERADORAS DE CARTAO DE CREDITO

3.6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 0006

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

888.122,94

188.090,29

0,00

188.090,29

1.076.213,23

Saldo Atual

2.787.083,00
2.210.926,73
229.852,34
345.602,76
701,17

100.163,29
94.862,24
3.276,05
1.430,77
594,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100.163,29
94.862,24
3.276,05
1.430,77
594,23

2.887.246,29
2.305.788,97
233.128,39
347.033,53
1.295,40

CONTAS DE APURACAO

(7.353.388,62)

0,00

66.828,52

(66.828,52)

(7.420.217,14)

3.6.3

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

(7.353.388,62)

0,00

66.828,52

(66.828,52)

(7.420.217,14)

3.6.3.1
3.6.3.1.01

LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO
RESULTADO LIQUIDO APURADO

(7.353.388,62)
(7.353.388,62)

0,00
0,00

66.828,52
66.828,52

(66.828,52)
(66.828,52)

(7.420.217,14)
(7.420.217,14)
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FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Conta Contábil

Nomenclatura da Conta

6

COMPENSACOES

6.1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 0007

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

Saldo Atual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSACOES ATIVAS

(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

(25.031.267,39)

6.1.1

COMPENSACOES

(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

(25.031.267,39)

6.1.1.1
6.1.1.1.01
6.1.1.1.06

BENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS
MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO
MERCADORIAS P/ DEPOSITO

(41.101.168,37)
448,35
(41.101.616,72)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(41.101.168,37)
448,35
(41.101.616,72)

6.1.1.2
6.1.1.2.02
6.1.1.2.06

BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
MERCADORIA EM DEPOSITO

16.069.900,98
1.776,00
16.068.124,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16.069.900,98
1.776,00
16.068.124,98

6.2

COMPENSACOES PASSIVAS

(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

(25.031.267,39)

6.2.1

COMPENSACOES

(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

(25.031.267,39)

6.2.1.1
6.2.1.1.01
6.2.1.1.06

BENS DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS
MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO
MERCADORIAS EM DEPOSITO

(41.101.168,37)
448,35
(41.101.616,72)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

(41.101.168,37)
448,35
(41.101.616,72)

6.2.1.2
6.2.1.2.02
6.2.1.2.06

BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA
MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
MERCADORIAS EM DEPOSITO

16.069.900,98
1.776,00
16.068.124,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16.069.900,98
1.776,00
16.068.124,98
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9

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Folha: 0008

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo do Mês

MOVIMENTOS TRANSITORIOS

0,00

2.648.023,41

2.648.023,41

0,00

0,00

9.1

MOVIMENTOS TRANSITORIOS

0,00

2.648.023,41

2.648.023,41

0,00

0,00

9.1.1

MOVIMENTOS TRANSITORIOS

0,00

2.648.023,41

2.648.023,41

0,00

0,00

9.1.1.1
9.1.1.1.02
9.1.1.1.04
9.1.1.1.08
9.1.1.1.09

MOVIMENTOS TRANSITORIOS
TRANSITORIA - FINANCEIRO
TRANSITORIA - TRANSFERENCIAS EM TRANSITO
TRANSITORIA DE CUSTOS
TRANSITORIA - OUTRAS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.648.023,41
1.248.467,40
487.844,61
63.774,54
847.936,86

2.648.023,41
1.248.467,40
487.844,61
63.774,54
847.936,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DO ATIVO
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO ATIVO - PASSIVO

58.633.715,54
58.633.715,54
0,00

7.929.822,46
3.523.611,86
4.406.210,60

7.555.580,73
3.897.853,59
3.657.727,14

374.241,73
374.241,73
0,00

59.007.957,27
59.007.957,27
0,00

TOTAL DE CUSTOS
TOTAL DE DESPESAS
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL DE RECEITAS - CUSTOS - DESPESAS

3.759.480,51
6.383.145,04
2.789.236,93
(7.353.388,62)

80.760,50
577.732,49
40.768,04
(617.724,95)

23.945,00
0,00
608.487,51
584.542,51

56.815,50
577.732,49
567.719,47
(66.828,52)

3.816.296,01
6.960.877,53
3.356.956,40
(7.420.217,14)

(25.031.267,39)
(25.031.267,39)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(25.031.267,39)
(25.031.267,39)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DE COMPENSAÇÃO ATIVO
TOTAL DE COMPENSAÇÃO PASSIVO
TOTAL DE COMPENSAÇÃO (ATIVO - PASSIVO)

Saldo Atual
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BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO DE 2020
Empresa: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CNPJ: 36.203.824/0001-06
***ATIVO***
ATIVO CIRCULANTE
Disponivel
Realizavel a Curto Prazo
Contas a Receber de Clientes
Impostos a Recuperar
Estoques
Investimentos Temporarios a Curto Prazo
Direitos Realizaveis a Curto Prazo
Despesas do Exercicio Seguinte

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Direitos
Investimentos Temporários a Longo Prazo
ATIVO PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido
ATIVO PENDENTE
Depósitos para Recursos
Bens Sujeitos a Arresto
Provisão para contingências
COMPENSAÇÃO ATIVA
Contratos e Emprenhos
Riscos e Õnus Patrimoniais
Valores de terceiros
Valores em Poder de Terceiros
Bens em Garantia
TOTAL DO ATIVO

MARCIO FERREIRA TAKATSU
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF:056.751.926-03

***PASSIVO***
R$

10.000,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

10.000,00
-

R$

-

R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

10.000,00

R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

Obrigações a Fornecedores
Obrigações Financeiras
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações

R$
R$
R$
R$
R$

-

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

R$

-

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações a Fornecedores
Obrigações Financeiras
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sindicais
Obrigações Operacionais
Obrigações Tributárias
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Provisões
Outras Obrigações
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO

R$
R$

Lucros ou Prejuizos do Exercicio

R$

-

COMPENSAÇÃO PASSIVA

R$

-

Contratos e Emprenhos
Riscos e Õnus Patrimoniais
Valores de terceiros
Valores em Poder de Terceiros
Bens em Garantia

R$
R$
R$
R$
R$

-

TOTAL DO PASSIVO

R$

Capital Social

EDUARDO NOLETO
CONTADOR
CRC 002468/O

10.000,00
10.000,00

10.000,00

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 731, OUT2, Página 37

BALANÇO PATRIMONIAL
AGOSTO DE 2020
Empresa: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF: 056.751.926-03
***ATIVO***
ATIVO CIRCULANTE
Disponivel
Realizavel a Curto Prazo
Contas a Receber de Clientes
Impostos a Recuperar
Estoques
Investimentos Temporarios a Curto Prazo
Direitos Realizaveis a Curto Prazo
Despesas do Exercicio Seguinte

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Direitos
Investimentos Temporários a Longo Prazo
ATIVO PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido
ATIVO PENDENTE
Depósitos para Recursos
Bens Sujeitos a Arresto
Provisão para contingências
COMPENSAÇÃO ATIVA
Contratos e Emprenhos
Riscos e Õnus Patrimoniais
Valores de terceiros
Valores em Poder de Terceiros
Bens em Garantia
TOTAL DO ATIVO

MARCIO FERREIRA TAKATSU
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF:056.751.926-03

***PASSIVO***
R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

R$

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

-

R$

-

Obrigações a Fornecedores
Obrigações Financeiras
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações

R$
R$
R$
R$
R$

-

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

R$

-

PATRIMÔNIO

R$
R$

-

Lucros ou Prejuizos do Exercicio

R$

-

COMPENSAÇÃO PASSIVA

R$

-

Contratos e Emprenhos
Riscos e Õnus Patrimoniais
Valores de terceiros
Valores em Poder de Terceiros
Bens em Garantia

R$
R$
R$
R$
R$

-

TOTAL DO PASSIVO

R$

-

PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações a Fornecedores
Obrigações Financeiras
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Sindicais
Obrigações Operacionais
Obrigações Tributárias
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
Provisões
Outras Obrigações
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Capital Social

EDUARDO NOLETO
CONTADOR
CRC 002468/O

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
COTA
Evento:
PROTOCOLIZADA PETIÇÃO - MANIFESTACAO - REFER. AOS EVENTOS: 589, 623 E 653
Data:
03/11/2020 10:37:41
Usuário:
MP82307 - ADRIANO ZIZZA ROMERO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
738
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3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARAÍTO

Autos n. 0002360-65.2020.827.2721

Meritíssimo Juiz,

Cuida-se os Autos de Recuperação Judicial requerida pela empresa Foco
Agronegócios S/A, representada por seus sócios Marcio Ferreira Takatsu e Flávio Ferreira Takatsu
(evento 1).

Nesse contexto, o Ministério Público reitera a manifestação de não intervenção
ofertada no evento 219.
Ante o exposto, o Ministério Público requer sua desvinculação do processo.
Guaraí-TO, 3 de novembro de 2020

Adriano Zizza Romero
Promotor de Justiça em substituição automática
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
03/11/2020 12:30:35
Usuário:
PR102311 - JESSICA ALVES MACIEL
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
739
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EXCELENTÍSSIMO(a) SENHOR(a) JUIZ(a) DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE GUARAÍ – ESTADO DO TOCANTINS.

Todas as intimações e notificações deverão ser endereçadas em nome de MARCO
AURELIO GRESPAN (OAB/PR nº 32.067), SOB PENA DE NULIDADE, anotando-se na
autuação e no sistema informatizado do Cartório Distribuidor , visando à facilidade
de busca, sem prejuízo da prática de quaisquer atos processuais, também, pelos
demais procuradores, em conjunto ou isoladamente.

Autos n.º 0002360-65.2020.8.27.2721
“Recuperação Judicial”

CLM

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

DIREITOS

CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, devidamente qualificados nos autos nos autos em
epígrafe, de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, proposta por FOCO AGRONEGÓCIO S/A e OUTROS,
igualmente qualificados, vem, por seus advogados que esta assina digitalmente, à
presença de Vossa Excelência para REQUERER a juntada da procuração, em anexo, para
fins de regularização processual, dando-se prosseguimento ao feito.

Espera deferimento.
Londrina, 03 novembro de 2020.

MARCO ANTONIO TILLVITZ

MARCO AURÉLIO GRESPAN

OAB/PR n.º 35.881

OAB/PR n.º 32.067

JESSICA ALVES MACIEL
OAB/PR nº 102.311

____________________________________________________________________________________________________
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 2
Tipo documento:
PROCURAÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
03/11/2020 12:30:35
Usuário:
PR102311 - JESSICA ALVES MACIEL
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
739
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
CIÊNCIA
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AOS EVENTOS: 578, 611 E 659
Data:
05/11/2020 10:10:51
Usuário:
TO006029 - NATHALIA GONÇALVES BARROS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
742
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Ciente.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 684
Data:
05/11/2020 15:20:47
Usuário:
TO002265 - MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
743
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Processo n. 0002360-65.2020.827.2721

CIENTE
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
CIÊNCIA
Evento:
PROTOCOLIZADA PETIÇÃO - CIENCIA - OUTRAS CIENCIAS - REFER. AO EVENTO: 687
Data:
05/11/2020 15:25:02
Usuário:
TO002265 - MICHELINE RODRIGUES NOLASCO MARQUES
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
744
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
MANIFESTAÇÃO
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AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAÍ-TO,

Autos n° 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - BRASIL, pessoa jurídica
especializada
Judicial,
Excelência,

em

vem,
em

processos

de

Falência

respeitosamente,
atendimento

as

à

e

Recuperação

presença

intimações

de

Vossa

contidas

nos

eventos 536, 620 e 650, manifestar nos termos que se seguem.
DOS

EMBARGOS

DECLARATÓRIOS

OPOSTOS

POR

YARA

BRASIL

FERTILIZANTES S/A
1.

No evento 512 a credora Yara Brasil Fertilizantes S/A

opôs embargos declaratórios alegando existência de omissão
por não ter sido dada a oportunidade aos credores de se
manifestarem acerca do pedido de prorrogação do stay period
e em razão de os recuperandos não terem demonstrado que o
regular prosseguimento do feito foi prejudicado por fatos
alheios.
2.

Pois bem.
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3.

O deferimento do pedido de Recuperação Judicial traz,

como consequência, a suspensão do curso da prescrição e de
todas as ações e execuções ajuizadas em desfavor do devedor,
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do
art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.
4.

Em que pese o referido § 4º estabelecer que a suspensão

“em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180
(cento

e

oitenta)

processamento

dias

da

contados

recuperação”,

do

a

deferimento

jurisprudência

do
tem

flexibilizado tal regramento em atenção ao princípio da
preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei de
Regência.
5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo de

suspensão das ações e execuções na recuperação judicial
pode

ser

considerem

prorrogado
que

tal

caso

as

prorrogação

instâncias
é

ordinárias

necessária

para

não

frustrar o plano de recuperação:
AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES
E EXECUÇÕES JUDICIAIS (STAY PERIOD). ART. 6º, § 4º,
DA

LEI

TRIBUNAL

11.101/2005.

PRORROGAÇÃO

DE

180

ORIGEM

A

DIAS.

LIMITADA
MATÉRIA

PELO

FÁTICO-

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo
de suspensão das ações e execuções na recuperação
judicial,

previsto

no

art.

6º,

§

4º,

da

Lei
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11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias
ordinárias

considerem

que

tal

prorrogação

é

necessária para não frustrar o plano de recuperação"
(AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS

BÔAS

CUEVA,

TERCEIRA

TURMA,

DJe

de

06/09/2018).
2. No caso, o Tribunal de origem, ao deferir a
prorrogação do prazo legal de suspensão do stay
period, entendeu, à luz das circunstâncias da causa,
por limitá-la a 180 dias, ressalvando, no entanto,
a possibilidade "de se postular nova prorrogação na
origem, se preenchidos os requisitos para tal".
3. Rever as premissas fáticas que ensejaram tal
entendimento exigiria a reapreciação do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, por força do óbice contido
na Súmula 7/STJ. 4. A existência de eventual fato
novo relevante a ensejar nova prorrogação do prazo
legal deve ser submetida ao Juízo de origem, sob
pena de supressão de instância.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt

no

REsp

1809590/SP,

Rel.

Ministro

RAUL

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
09/10/2019)

6.

O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, por sua

vez, entende que também é possível a prorrogação do stay
period quando inexistir, na hipótese, elementos fáticos e
probatórios
Recuperandos

que
na

possibilitem
realização

vislumbrar

dos

atos

durante o processamento de recuperação:

que

a

desídia

lhes

dos

incumbem
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EMENTA:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. SUSPENSÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO STAY
PERIOD. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
RECUPERANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
IMPROVIDO. 1. Conforme já pacificado por este
Tribunal
período

de
de

Justiça,

admite-se

suspensão

das

a

ações

extensão
e

do

execuções,

observadas as particularidades do caso concreto
e

desde

que

as

recuperandas

não

tenham

contribuído para a demora na reestruturação. 2.
Leva-se

em

consideração

que

o

processo

de

recuperação judicial é complexo e burocrático e
que por vezes, atrasos processuais acontecem e
não

podem

ser

imputados

esses

fatos

à

recuperanda. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJTO, Agravo de Instrumento, Autos n° 002764716.2018.8.27.0000, Rel. Des. Ronaldo Eurípedes de
Souza, Turmas das Câmaras Cíveis)

7.

Conforme ressaltado no acórdão acima apresentado, o

processo de recuperação judicial é complexo e burocrático
e, por vezes, atrasos processuais acontecem e não podem ser
imputados aos recuperandos.
8.

Em análise aos autos esta Administração Judicial não

vislumbra desídia dos Recuperandos na realização dos atos
que lhe incumbiam durante o processamento da recuperação
judicial.
9.

Feitos

entende

que

tais
na

apontamentos,
decisão

esta

proferida

auxiliar

não

se

do

juízo

encontram

as
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alegadas omissões apontadas pela embargante Yara Brasil
Fertilizantes S/A.
10. Conforme já pontuado, a jurisprudência dominante é no
sentido de que se admite a prorrogação do stay period desde
que os recuperandos não tenham contribuído para a demora na
reestruturação.
11. No caso, o juízo, ao analisar o feito, entendeu pela
inexistência

de

atrasos

processuais

que

poderiam

ser

imputados aos recuperandos e, em consequência, deferiu a
prorrogação do automatic stay, sem a oitiva dos credores.
12. Sabe-se que os embargos de declaração não podem servir
como

substitutivo

ao

recurso

cabível

à

hipótese

para

obtenção de alteração substancial ou de reversão do julgado,
pois a insurgência da parte que se sentiu prejudicada deve
ser manifestada em recurso próprio e cabível.
13. Pelas razões apresentadas, esta Administração Judicial
entende que, s.m.j., os embargos de declaração devem ser
rejeitados uma vez que ausentes as alegadas omissões.
DO ATRASO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
14. No evento 487 esta Administração Judicial informou ao
juízo que os Recuperandos não têm adimplido os honorários
de

forma

regular,

apesar

de

reiteradas

cobranças

administrativas. Na oportunidade, informou-se que, naquele
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momento, havia 03 (três) parcelas em atraso, além do saldo
remanescente relativo aos honorários do mês de junho.
15. Na

decisão

proferida

no

evento

530,

este

juízo

determinou a intimação dos recuperandos para que, no prazo
improrrogável

de

05

(cinco)

dias,

regularizassem

os

pagamentos dos honorários desta Administração Judicial.
16. Pois bem.
17. No evento 533 os Recuperandos compareceram aos autos
afirmando que “em atendimento à determinação retro, juntar
os

comprovantes

de

pagamento

da

remuneração

da

Administração Judicial.”
18. Na oportunidade, os Recuperandos apresentaram alguns
comprovantes de transferência de numerário para a conta
desta Administração Judicial, no intuito de comprovar a
regularidade dos pagamentos.
19. Ocorre que, conforme já informado na petição anterior,
os Recuperandos não têm feito o pagamento dos honorários de
forma

integral.

No

caso,

são

feitas

transferências

pontuais, de valores inferiores ao efetivamente devido,
conforme comprovam os documentos por eles apresentados.
20. Conclui-se,

portanto,

que

os

Recuperandos

não

comprovaram o pagamento das parcelas em atraso e nem mesmo
regularizaram

os

pagamentos

dos

honorários,

determinado na decisão proferida por este juízo.

conforme
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21. A

título

de

informação,

naquela

ocasião,

esta

Administração Judicial informou a existência de 03 (três)
parcelas em atraso, além do saldo remanescente relativo aos
honorários do mês de junho.
22. Após

aquela

ocasião,

os

Recuperandos,

através

de

depósitos parciais, quitaram a parcela vencida no mês de
junho e adimpliram aproximadamente 20% do valor da parcela
referente ao mês de julho.
23. A

situação

atual

é

que

os

Recuperandos

estão

inadimplentes com as parcelas vencidas em AGOSTO, SETEMBRO,
OUTUBRO e NOVEMBRO, além do saldo remanescente relativo aos
honorários do mês de JULHO (aproximadamente 80% do valor).
24. Dessa

forma,

comprova-se

que

a

situação

de

inadimplência ainda subsiste.
25. Nota-se que, no caso, a intenção dos Recuperandos, ao
apresentar

vários

numerários

objetivando

pagamento

dos

comprovantes

de

demonstrar

honorários

desta

a

transferência

de

regularização

do

Administração

Judicial,

conforme determinado na decisão, está em desarmonia com o
princípio da boa-fé, que deve ser observado por todos os
atores processuais.
26. Pelas razões apresentadas, esta Administração Judicial
informa

que

as

parcelas

vencidas

em

AGOSTO,

SETEMBRO,

OUTUBRO e NOVEMBRO, além do saldo remanescente relativo aos
honorários do mês de JULHO (aproximadamente 80% do valor)
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não foram quitados, persistindo, portando, a situação de
inadimplência já noticiada nestes autos.

Anápolis, 10 de novembro de 2020.

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
DOBSON VICENTINI LEMES
OAB/GO 28.944
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«

mAVISO DE
RECEBIMENTO

PREFNCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

o? 3 -/X>

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

KliNDO DF INVESTIMENTO EM DIREITOS ( REDI1 ORIOS
ADIANTA
AV PAULISTA N° 1842.ANDAR l CONJ 17
SÃO PAULO/SP
CEPO 1.310-923

l l l l

i i i i
i i i i

C AR l A l )l, INI IMAt, AO N" ! 388598- 1'ROCLSSO N" (1002360-65.2020.8-27.2721
i l l l
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE LENVOI
PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

SEGURADO / VALEUR DECLARE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÊCEPTEUR

N° DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LÊ VERS
FCG463/1S

114 x 186 mm
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AVISO DE
RECEBIMENTO

Correios

AVISCN07

Brasil

AR

JU 49794288 4 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE OE DÉPÕT

TENTATIVAS DE ENTREGA/ TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÓT

PREENCHER COM LETRA DE FORMA
NOMEOU RA Z AO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOí 'Mi F /][ ('tVFÍPÍFi11*
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1
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