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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
DA 01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ DO ESTADO DE
TOCANTINS.

Recuperação Judicial nº. 0002360-65.2020.8.27.2721
FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

DIREITOS

CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 31.368.812/0001-18 (“Exequente”), administrado por CM Capital Markets
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, inscrita no CNPJ/ME
sob o n 02.671.743/0001-19, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1195,
4º andar, Vila Olímpia, CEP 04547-000 (“Administradora”), neste ato
representado por seu Agente de Cobrança Líder, instituído nos termos do
Regulamento e da Procuração anexos em vigor (Docs. 01, 02, 03, 04, 05),
BizCapital Correspondente Bancário Ltda., inscrito no CNPJ/ME sob
nº 24.077.504/0001-78, com sede na Rua Guilhermina Guinle, nº 272 –
8º andar – parte II, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP
22270-060(“Agente de Cobrança Líder”), por intermédio de seus procuradores
abaixo assinados (Doc. 06), com escritório profissional na Alameda Santos,
nº 2.313, 9º andar – Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, na Cidade e Estado de
São Paulo, com endereço eletrônico: publicacoes@mascarelloadvogados.com.br
(conforme

instrumento

de

mandato

anexo)

(“Agente

de

Cobrança”),
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respeitosamente

vem

HABILITAÇÃO

do

à
seu

presença
crédito

de
na

Vossa

Excelência,

Recuperação

Judicial

requerer
de

a

FOCO

AGRONEGOCIOS SA, na qualidade de devedor(a), pessoa jurídica inscrita no
CNPJ/ME sob nº 17.166.865/0001-25, sediada na 112 Sul Rua SR 1, 25, 14,
Plano Diretor Sul, Palmas-Tocantins, CEP: 77020-170, o que faz conforme
segue:
Conforme se depreende dos autos, o requerente é credor
da quantia atualizada de R$ 263.167,13 (duzentos e sessenta e três mil
cento e sessenta e sete reais e treze centavos) quantia certa líquida e
exigível em decorrência das obrigações previstas na Cédula de Crédito Bancária
nº A0307515-000 anexa (“CCB”).
Conforme se verifica da leitura da CCB, a Devedora obteve
o crédito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago
em 18 (dezoito) parcelas de R$ 12.061,84 (doze mil e sessenta e um reais e
oitenta e quatro centavos) cada, sendo o primeiro vencimento datado de
23/09/2019 e o último em 22/02/2021. Todavia, houve apenas o pagamento
parcial do crédito até o momento, que autoriza o vencimento antecipado da
dívida, nos termos da Cláusula Terceira da CCB.
Informa o requerente que os dados necessários constam
no preâmbulo da peça exordial, conforme o artigo 9º da Lei 11.101/05.
À vista do exposto, requer seja seu crédito acima
apontado incluído no respectivo quadro geral de credores da empresa que
realizou o pedido de recuperação judicial.
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Por fim, requer que as intimações deste processo, constem
em

nome

de

sua

procuradora,

DRA. ALESSANDRA DE ALMEIDA

FIGUEIREDO, regularmente inscrita no quadro da Ordem dos Advogados do
Brasil sob n. 237.754, com escritório profissional localizado na Alameda Santos,
2.313, 9º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, CEP 01419-002, e-mail
publicacoes@mascarelloadvogados.com.br,

sob

pena

de

nulidade,

em

conformidade com os artigos 106, inciso I, e 272, § 2º, do CPC.
Dá-se à causa o valor de R$ 263.167,13 (duzentos e
sessenta e três mil cento e sessenta e sete reais e treze centavos)
Nestes termos, pede deferimento.
São Paulo, 20 de Julho de 2020.
Alessandra de Almeida Figueiredo
OAB/SP 237.754
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PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR

OUTORGANTE: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BizCapital Empírica PME,
inscrito no CNPJ/ME sob nº 31.368.812/0001-18 (“Fundo”), representado por BizCapital
Correspondente Bancário Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.077.504.0001-78, com sede
na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 8º andar – parte II, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22.270-060 (“BizCapital” ou “Agente de Cobrança Líder”), esta por sua vez
representada na forma do seu Contrato Social por seu sócio administrador Cristiano Braz
Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 11.321.147-8,
expedida pela IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 037.645.477-66, com endereço comercial na
sede da BizCapital; na qualidade de Agente de Cobrança Líder, em cumprimento aos poderes
que lhe foram atribuídos no âmbito do Instrumento Particular de Contrato de Cobrança de
Direitos Creditórios Inadimplidos e Outras Avenças, celebrado entre o Fundo representado
por sua administradora CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Administradora”), e a Outorgante em 10.01.2019, formalizados por meio da Procuração
Pública lavrada em 04.10.2019 perante o 13º Tabelião de Notas de São Paulo, Comarca de São
Paulo – Avelino Luís Marques, Livro 5.168 – páginas 115/116.
OUTORGADOS: Dr. Angelo Henrique Mascarello Filho, brasileiro, casado, advogado, inscrito
na OAB/SP sob o nº 220.491, Dra. Alessandra de Almeida Figueiredo, brasileira, casada,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 237.754, Dr. Diego Rafael Mascarello, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 252.801, Dr. Murilo Paschoaletti Bariviera,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 257.069, Dr. Marcio Fernandes de
Freitas, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 352.617 e a Dra. Pamela
Fantucci Salvador, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 427.127, todos
integrantes de Mascarello Sociedade de Advogados, sociedade de advogados, sediada na
Alameda Santos, nº 2.313, 9º Andar, Cerqueira Cezar, São Paulo/SP – CEP: 01419-002.
(“Outorgados”).
PODERES: O Outorgante, por meio de seu Agente de Cobrança Líder, confere aos Outorgados
poderes para a cobrança dos Direitos Creditórios (conforme definidos no Regulamento do
Fundo) de titularidade do Fundo, oriundos de Cédulas de Crédito Bancário, especialmente para
a representação do Fundo junto a terceiros, inclusive junto aos devedores dos Direitos
Creditórios, repartições públicas municipais, estaduais, federais, autárquicas, e quaisquer
outros órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta e, ainda, perante o Poder Judiciário,
outorgando-lhes poderes para o foro em geral, "AD JUDICIA" e "EXTRA JUDICIA”, incluindo,
mas não limitando a, processos de Recuperação Judicial, Ações de Cobrança, Ações de
Execução de Título Executivo Extrajudicial e Ações Monitórias, podendo, para tanto, solicitar
documentos e cópias em esfera administrativa e/ou judicial; solicitar a inclusão ou
cancelamento de protesto; dar recibo ou termo de quitação mediante recebimento; impugnar,
recorrer, contestar, interpor recursos, concordar; transigir e firmar acordos mediante
autorização da Outorgante; assinar documentos destinados à cobrança dos Direitos
Creditórios; e praticar, enfim, todos e quaisquer atos que sejam necessários ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato. Os poderes conferidos neste instrumento não poderão
ser substabelecidos pelos Outorgados.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME
Por seu Agente de Cobrança Líder: BizCapital Correspondente Bancário Ltda.
Cristiano Braz Rocha
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REGULAMENTO
DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL
EMPÍRICA PME
CNPJ/MF n. 31.368.812/0001-18
(“Fundo”)

São Paulo, 07 de novembro de 2019
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REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO
CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME

EM

DIREITOS

CAPÍTULO I - DO FUNDO E DO PÚBLICO ALVO
1.1.
O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
BIZCAPITAL EMPÍRICA PME é um fundo de investimento em direitos creditórios
constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração,
regido pelo presente Regulamento (o “Regulamento”), pela Resolução CMN 2.907, pela
Instrução CVM 356 e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem
aplicáveis.
1.2. Os termos e expressões constantes deste Regulamento e de seus Anexos, iniciados
em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os significados que lhes são
atribuídos no Anexo I deste Regulamento, sem prejuízo de outros termos e expressões
definidos no corpo deste Regulamento e de seus Anexos.
1.3. O FUNDO poderá emitir Classes e/ou Séries de Cotas com prazos e regras de
amortização, resgate e remuneração distintas, nos termos deste Regulamento.
1.4. O público-alvo do FUNDO são Investidores Qualificados e/ou Investidores
Profissionais, conforme o caso, observado os termos da regulamentação aplicável.
CAPÍTULO II - DO OBJETIVO DO FUNDO
2.1. É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por
meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e
Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação
estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.
CAPÍTULO III - DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO
E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
3.1. Visando atingir o objetivo proposto, o FUNDO alocará seus recursos na aquisição
de Direitos Creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e as
restrições previstas na legislação vigente e neste Regulamento.
3.2. Os Direitos Creditórios consistirão em: (a) Direitos Creditórios Performados
oriundos de operações de concessão de empréstimos ou de financiamentos de bens
destinados a pessoas jurídicas, e/ou (b) Direitos Creditórios a Performar oriundos de
operações de financiamento de bens , ambas formalizadas por meio da emissão de CCB
em favor das Instituições Financeiras, originados pelo Originador (na qualidade de
prestador de serviços de correspondente bancário das Instituições Financeiras, nos
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termos dos Contratos de Correspondente Bancário) que poderão ser
cedidos/transferidos, na forma da lei: (i) pelas Instituições Financeiras para o
FUNDO; ou (ii) primeiramente, pelas Instituições Financeiras para o Cedente e,
posteriormente, pelo Cedente para o FUNDO.
3.3. O FUNDO deverá alocar, após 90 (noventa) dias contados da primeira data de
integralização das suas Cotas, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seu
Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis.
3.4. É vedado à ADMINISTRADORA, à GESTORA, ao CUSTODIANTE e às suas
respectivas Partes Relacionadas, ceder ou originar, direta ou indiretamente, Direitos
Creditórios ao FUNDO.
3.5. A cessão dos Direitos Creditórios Elegíveis será irrevogável e irretratável, com a
transferência da plena titularidade para o FUNDO, em caráter definitivo, mediante o
endosso em preto das CCB ao FUNDO, juntamente com todos os direitos, privilégios,
preferências, prerrogativas e ações a estes relacionadas, bem como juros e encargos.
3.5.1. A cessão dos Direitos Creditórios para o FUNDO será informada aos Devedores
nos respectivos boletos bancários enviados para pagamento.
3.6. O Cedente, as Instituições Financeiras e o Originador não responderão pelo
pagamento dos Direitos Creditórios cedidos ao FUNDO ou pela solvência dos
Devedores. Os Direitos Creditórios Elegíveis cedidos ao FUNDO não contarão com
coobrigação do Cedente, das Instituições Financeiras e/ou do Originador.
3.7. Não obstante o disposto no item 3.6 acima, o Originador e o Cedente serão
responsáveis pela existência, certeza, liquidez, exigibilidade, conteúdo, exatidão,
veracidade, legitimidade e correta formalização dos Direitos Creditórios Elegíveis que
comporão a carteira do FUNDO, nos termos do artigo 295 do Código Civil Brasileiro,
não havendo por parte do CUSTODIANTE, da ADMINISTRADORA e da
GESTORA qualquer responsabilidade a esse respeito.
3.8. A ADMINISTRADORA, a GESTORA, o CUSTODIANTE e as suas
respectivas Partes Relacionadas não responderão pelo pagamento dos Direitos
Creditórios cedidos ao FUNDO, pela solvência dos Devedores ou pela existência,
autenticidade, correta formalização e liquidez de tais Direitos Creditórios.
3.9. Com exceção das hipóteses de resolução da cessão previstas em cada Contrato de
Cessão, o FUNDO somente poderá ceder ou alienar a terceiros os Direitos Creditórios
Inadimplidos mediante prévia e expressa aprovação da Assembleia Geral de Cotistas.
Nestes casos, após a cessão ou alienação dos Direitos Creditórios Inadimplidos, a
cobrança e coleta dos pagamentos dos Direitos Creditórios será de responsabilidade
exclusiva do novo titular.
3.10. Com exceção das hipóteses de resolução da cessão previstas em cada Contrato
de Cessão, o FUNDO somente poderá alienar a terceiros Direitos Creditórios
integrantes da sua carteira mediante prévia e expressa aprovação da Assembleia Geral
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de Cotistas e desde que o valor de venda seja igual ou superior ao valor contabilizado
em seu ativo.
3.11. Excetuando-se as hipóteses de alienação de Direitos Creditórios dispostas nos
itens 3.9 e 3.10 acima, não haverá remoções dos Direitos Creditórios integrantes da
carteira do FUNDO, estando estes adimplentes ou inadimplentes.
3.12. A parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO que não estiver alocada em Direitos
Creditórios Elegíveis poderá ser aplicada, isolada ou cumulativamente, nos seguintes
Ativos Financeiros:
a) títulos de emissão do Tesouro Nacional;
b) títulos de emissão do BACEN;
c) operações compromissadas, desde que tais operações tenham como lastro títulos de
emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACEN; e
d) cotas de fundos de investimento que aplique seus recursos exclusivamente em
títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do BACEN, ou, ainda, em operações
compromissadas lastreadas nesses títulos, podendo realizar operações no mercado de
derivativos para proteção das posições detidas à vista, até o limite dessas, os quais
poderão ser administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA, GESTORA,
CUSTODIANTE ou quaisquer de suas Partes Relacionadas.
3.13 Sem prejuízo do disposto no item 3.3. acima, não haverá limites mínimo ou
máximo de concentração para os investimentos realizados nos Ativos Financeiros
mencionados no item 3.12. acima.
3.14. A partir do fim do 3º (terceiro) mês contado da data da primeira integralização
de Cotas Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino, cada Devedor poderá
representar, no máximo, até 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO. A
partir do fim do 6º (sexto) mês contado da data da primeira integralização de Cotas
Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino, cada Devedor poderá representar, no
máximo, até 0,5% (cinco décimos por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO (o
“Limite de Concentração por Devedor”).
3.14.1. O Limite de Concentração por Devedor previsto no item 3.14 acima não será
observado no prazo de 03 (três) meses contados da data da primeira integralização de
Cotas Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino e/ou enquanto houver apenas
Cotas Subordinadas Júnior em circulação. Nestes casos, o FUNDO poderá adquirir
Direitos Creditórios devidos por um mesmo Devedor até o limite máximo de 3% (três
por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO.
3.15. Os limites da Política de Investimento, diversificação e composição da carteira
do FUNDO prevista neste Capítulo serão observados diariamente, com base no
Patrimônio Líquido do Dia Útil imediatamente anterior.
3.16. O FUNDO não poderá realizar operações em que a ADMINISTRADORA e a
GESTORA atuem como contraparte do FUNDO, mas poderá realizar operações em
que o CUSTODIANTE atue como contraparte do FUNDO desde que com a
finalidade exclusiva de realizar a gestão de caixa e liquidez do FUNDO.
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3.17. É vedado ao FUNDO:
a) aplicar recursos em ativos financeiros de renda variável ou atrelados à variação
cambial;
b) realizar operações de “day-trade”, assim consideradas aquelas iniciadas e
encerradas no mesmo dia, independentemente de o FUNDO possuir estoque ou
posição anterior do mesmo ativo;
c) realizar operações com warrants;
d) realizar operações com derivativos;
e) realizar aplicações em ativos de emissão ou coobrigação da
ADMINISTRADORA, da GESTORA, do CUSTODIANTE e de suas Partes
Relacionadas;
f) adquirir Direitos Creditórios de cedentes e/ou Devedores que estejam em
processo de falência, recuperação judicial e/ou extrajudicial, liquidação
extrajudicial, intervenção do BACEN ou regime de administração especial
temporária pelo BACEN, conforme aplicável;
g) adquirir Direitos Creditórios decorrentes de receitas públicas originárias ou
derivadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como de suas autarquias e fundações; e
h) adquirir Direitos Creditórios cedidos ou originados por empresas controladas
pelo poder público.
3.18. Todos os resultados auferidos pelo FUNDO serão incorporados ao seu
patrimônio.
3.19. Os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros integrantes da carteira do
FUNDO devem ser custodiados, bem como registrados e/ou mantidos em conta de
depósito diretamente em nome do FUNDO, em contas específicas abertas no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, em sistemas de registro e de liquidação
financeira de ativos autorizados pelo BACEN ou em instituições ou entidades
autorizadas à prestação desses serviços pelo BACEN ou pela CVM.
3.20. A GESTORA deverá calcular, diariamente, o Índice de Liquidez da carteira a
ser apurado, de acordo com a seguinte fórmula:
DC
Ativos Financeiros + (
)
1
+
PSS
Índice de Liquidez =
VP
sendo:
DC:

corresponde ao valor atribuído ao somatório dos Direitos
Creditórios integrantes da carteira do Fundo, cujas cessões já
tenham sido liquidadas pelo Fundo, devidamente atualizados até a
data de cálculo, inclusive, que tenham vencimento nos próximos
30 (trinta) dias contados da data de cálculo do Índice de Liquidez.

-5-

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 751, OUT3, Página 6

VP:

corresponde ao somatório do valor de amortizações e total de
despesas e encargos de responsabilidade do Fundo a serem
incorridos no período de 30 (trinta) dias contados da data de
cálculo do Índice de Liquidez, não incluindo as obrigações do
Fundo em relação às cessões a serem liquidadas.

PSS:

corresponde ao percentual do índice de Subordinação Mínima
Sênior definido neste Regulamento

3.20.1 Caso o Índice de Liquidez fique inferior a 01 (um), a GESTORA deverá
comunicar a ADMINISTRADORA para que esta tome todas as providências
relativas à ocorrência de um Evento de Avaliação.
CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES DE CESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE
ELEGIBILIDADE
4.1. Todo e qualquer Direito Creditório a ser adquirido pelo FUNDO deverá atender,
na Data de Aquisição, cumulativamente às Condições de Cessão e aos Critérios de
Elegibilidade.
4.2. Em cada cessão de Direitos Creditórios ao FUNDO, o Originador deverá verificar,
previamente à cessão, a seguinte Condição de Cessão:
a) os Direitos Creditórios oferecidos ao FUNDO, juntamente com a carteira de
Direitos Creditórios a vencer, devem possuir uma taxa média mínima de cessão
correspondente a no mínimo 300% (trezentos por cento) da Taxa DI ao ano;
b) os Direitos Creditórios Performados deverão representar até 99% (noventa e
nove por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO; e
c) os Direitos Creditórios a Performar deverão representar até 10% (dez por cento)
do Patrimônio Líquido do FUNDO.
4.2.1. O Originador deverá manter disponível para a ADMINISTRADORA a
documentação e as informações que deem suporte à validação dos Direitos Creditórios
em relação às Condições de Cessão previstas no item 4.2. acima.
4.2.2. A ADMINISTRADORA poderá, a qualquer tempo, solicitar ao Originador a
apresentação do relatório e dos documentos e informações mencionados no item
anterior, sendo que o Originador deverá disponibilizá-los em até 2 (dois) Dias Úteis
contados do recebimento de referida solicitação.
4.2.3. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a ADMINISTRADORA deverá
verificar o processo de validação, pelo Originador, dos Direitos Creditórios às
Condições de Cessão.
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4.2.5. Caso a ADMINISTRADORA verifique quaisquer inconsistências na
verificação acima referida, deverá comunicar este fato ao Originador e à GESTORA,
por escrito, para que regularize e evidencie à ADMINISTRADORA e/ou à
GESTORA (se aplicável) o processo de validação dos Direitos Creditórios em relação
às Condições de Cessão, inclusive mediante o estabelecimento de novas rotinas e
procedimentos para a realização de referida validação.
4.3. Adicionalmente às Condições de Cessão previstas acima, todo e qualquer Direito
Creditório a ser adquirido pelo FUNDO deverá atender cumulativamente, na Data de
Aquisição, aos seguintes Critérios de Elegibilidade que deverão ser validados pelo
CUSTODIANTE previamente à cada cessão de Direitos Creditórios ao FUNDO:
a) a partir do fim do 3º (terceiro) mês contado da data da primeira integralização de
Cotas Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino, os Direitos Creditórios que
compõem a carteira do FUNDO, considerando pro forma a cessão dos Direitos
Creditórios oferecidos ao FUNDO, deverão observar o Limite de Concentração por
Devedor, conforme disposto no item 3.14 acima, considerando o valor presente de cada
respectivo Direito Creditório na Data de Aquisição;
b) os Devedores não poderão estar inadimplentes em relação ao Direito Creditório a
ser adquirido pelo FUNDO;
c) os Direitos Creditórios devem ser representados pelos Documentos Representativos
dos Créditos;
d) os Direitos Creditórios deverão apresentar prazo máximo (1) de 810 (oitocentos e
dez) dias; ou (2) correspondente ao vencimento do prazo de duração da Série de Cotas
Seniores ou da emissão de Cotas Subordinadas Mezanino mais longa do FUNDO, o
que for menor; e
e) a taxa mínima de cessão deve ser equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento)
da Taxa DI ao ano, o que for maior.
4.4. Na hipótese de o Direito Creditório Elegível perder qualquer Condição de Cessão
e/ou Critério de Elegibilidade após sua aquisição pelo FUNDO, o FUNDO e seus
Cotistas não terão qualquer direito de regresso contra a ADMINISTRADORA, a
GESTORA, o CUSTODIANTE, o Cedente e/ou o Originador salvo na existência
comprovada de má-fé, culpa ou dolo contra quem o motivou.
CAPÍTULO V – DO PREÇO DE AQUISIÇÃO DOS DIREITOS
CREDITÓRIOS
5.1. Os Direitos Creditórios devem ser adquiridos pelo FUNDO respeitando a taxa
média mínima da carteira correspondente a 300% (trezentos por cento) da Taxa DI ao
ano, considerando os Direitos Creditórios oferecidos ao FUNDO e os Direitos
Creditórios a vencer.
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CAPÍTULO VI– DA POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
6.1. Os Devedores deverão ser submetidos à avaliação de crédito realizada pelo
Originador, conforme política de concessão de crédito definida pelo Originador e
aprovada pela GESTORA, que se encontra descrita no Anexo II deste Regulamento.
CAPÍTULO VII– DA POLÍTICA DE COBRANÇA DOS DIREITOS
CREDITÓRIOS
7.1. A cobrança ordinária dos Direitos Creditórios e a cobrança dos Direitos
Creditórios Inadimplidos será efetuada por meio de boletos bancários emitidos pelo
BANCO DE COBRANÇA e enviados aos Devedores pelo AGENTE DE
COBRANÇA LÍDER, tendo o FUNDO como favorecido.
7.1.1. Os recursos provenientes do pagamento dos Direitos Creditórios efetuados pelos
Devedores por meio de Boleto Bancário serão automaticamente direcionados para a
Conta do FUNDO.
7.1.2. O CUSTODIANTE realizará diariamente a conciliação de todos os recursos
provenientes da liquidação e pagamento dos Direitos Creditórios.
7.2. Os serviços de cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos serão prestados
pelos AGENTES DE COBRANÇA. Para tanto, os AGENTES DE COBRANÇA
observarão as condições previstas nos respectivos Contratos de Cobrança sumarizadas
no Anexo III deste Regulamento.
7.2.1. A liquidação e pagamento dos Direitos Creditórios Inadimplidos deverão ser
realizados diretamente na Conta do FUNDO.
CAPÍTULO VIII – DA RESERVA DE CAIXA E DA RESERVA DE
AMORTIZAÇÃO
8.1. A partir do 1º (primeiro) mês contado da data da 1ª (primeira) integralização de
Cotas do FUNDO, será constituída, pela GESTORA, uma Reserva de Caixa, com os
recursos disponíveis do FUNDO, que será utilizada para o pagamento de encargos e
despesas do FUNDO.
8.2. A Reserva de Caixa será apurada e calculada pela GESTORA em cada Data de
Apuração.
8.3. A Reserva de Caixa será equivalente a 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido
do FUNDO em cada Data de Apuração.
8.4. Os recursos integrantes da Reserva de Caixa serão aplicados pela GESTORA em
Ativos Financeiros.
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8.5. Na hipótese de a Reserva de Caixa deixar de atender ao limite de enquadramento
descrito no item 8.3 acima, a GESTORA deverá interromper imediatamente a
aquisição de novos Direitos Creditórios e destinar todos os recursos do FUNDO, em
moeda corrente nacional, para a recomposição da Reserva de Caixa.
8.6. Além da Reserva de Caixa descrita acima, a ADMINISTRADORA deverá
constituir uma Reserva de Amortização para o pagamento das amortizações de cada
Série de Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino de acordo com a estrutura
abaixo descrita:
a) até 30 (trinta) dias consecutivos antes de qualquer Data de Amortização de qualquer
Série de Cotas Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino, devem estar alocados na
Reserva de Amortização recursos em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
somatório de todas as parcelas de amortização devidas na Data de Amortização em
referência; e
b) até 15 (quinze) dias consecutivos antes de qualquer Data de Amortização de
qualquer Série de Cotas Seniores ou de Cotas Subordinadas Mezanino, devem estar
alocados na Reserva de Amortização recursos em valor equivalente a 100% (cem por
cento) do somatório de todas as parcelas de amortização devidas na Data de
Amortização em referência.
8.7. Os recursos integrantes da Reserva de Amortização serão aplicados pela
GESTORA em Ativos Financeiros.
8.8. Na hipótese de a Reserva de Amortização deixar de atender ao limite de
enquadramento descrito no item 8.6 acima, a ADMINISTRADORA deverá
comunicar imediatamente a GESTORA para que esta interrompa imediatamente a
aquisição de novos Direitos Creditórios e destinar todos os recursos do FUNDO,
observado o limite necessário para composição da Reserva de Caixa, em moeda
corrente nacional, para a recomposição da Reserva de Amortização. A GESTORA
somente interromperá tal procedimento quando, conforme o caso, o valor disponível
na Reserva de Amortização for equivalente ao valor de amortização.
CAPÍTULO IX – DA EMISSÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DO RESGATE DE
COTAS
9.1. As Cotas do FUNDO correspondem a frações ideais do seu patrimônio e serão
resgatadas (1) com a amortização integral de seu valor ao término do prazo estipulado
em cada Suplemento ou (2) quando da liquidação do FUNDO.
9.2. As Cotas serão escriturais e serão mantidas em contas de depósito em nome de
seus titulares. Esta conta de depósito caracteriza a qualidade de Cotista.
9.3. As Cotas serão divididas em Cotas Seniores e Cotas Subordinadas, observadas as
Subordinações Mínimas, sendo certo que as Cotas Subordinadas, ao seu turno,
poderão ser dividas em Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior.
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9.4. As Cotas Seniores não se subordinam às Cotas Subordinadas Mezanino e às Cotas
Subordinadas Júnior para efeito de amortização, resgate e distribuição dos
rendimentos da carteira do FUNDO, nos termos do presente Regulamento.
9.5. As Cotas Seniores poderão ser divididas em Séries, com valores e prazos
diferenciados para amortização e remuneração.
9.6. As Cotas Subordinadas Mezanino são aquelas que se subordinam às Cotas
Seniores para efeitos de amortização, resgate e distribuição dos rendimentos da
carteira do FUNDO, mas que, para os mesmos efeitos, não se subordinam às Cotas
Subordinadas Júnior.
9.7. As Cotas Subordinadas Mezanino também poderão ser divididas em classes, todas
subordinadas às Cotas Seniores para efeitos de amortização, resgate e distribuição dos
rendimentos da carteira do FUNDO, mas que não se subordinarão entre si, sendo
certo que tais Cotas Subordinadas Mezanino poderão ter prazos, amortizações e/ou
remuneração distintos.
9.8. As Cotas Subordinadas Júnior são aquelas que se subordinam às Cotas Seniores
e às Cotas Subordinadas Mezanino para efeitos de amortização, resgate e distribuição
dos rendimentos da carteira do FUNDO.
9.8.1. Ficará a critério da ADMINISTRADORA, a emissão ou não de Cotas
Subordinadas Júnior, independentemente da aprovação da Assembleia Geral.
9.9. As demais características e particularidades de cada Série ou Classe de Cotas
estão previstas em seus respectivos Suplementos, que, uma vez assinados pela
ADMINISTRADORA, passarão a fazer parte integrante e indissociável deste
Regulamento, devendo tais documentos ser lidos e interpretados sempre em conjunto,
inclusive para os fins do artigo 6º da Instrução CVM 356.
9.10. As Cotas Subordinadas Júnior, quando emitidas, serão subscritas
exclusivamente pelo Originador por fundos de investimento geridos pela GESTORA
e/ou por partes a eles relacionadas.
9.11. As Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino, quando emitidas, serão
objeto de classificação de risco a ser realizada por Agência de Classificação de Risco.
9.11.1. Determinadas Séries de Cotas Seniores, de classes de Cotas Subordinadas
Mezanino e Cotas Subordinadas Júnior, quando destinadas a um único cotista, ou a
um grupo de Cotistas vinculados por interesse único e indissociável, poderão ser
dispensadas da classificação de risco pela Agência de Classificação de Risco, nos termos
do artigo 23-A da Instrução CVM nº 356.
9.11.2. Na hipótese de nova emissão junto a outros investidores das Cotas indicadas
neste item 9.11.1 ou de alteração do presente Regulamento, de modo que seja permitida
a transferência ou a negociação dessas Cotas no mercado secundário, em observância
ao disposto no artigo 23-A, inciso III, da Instrução CVM nº 356, será obrigatória a
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realização de oferta primária ou secundária de tais cotas, observadas as disposições da
Instrução CVM 400 ou da Instrução CVM 476, conforme aplicável, bem como a
apresentação do relatório de classificação de risco correspondente.
9.12. As Cotas Subordinadas Júnior não serão objeto de classificação de risco a ser
realizada pela Agência de Classificação de Risco.
9.13. A integralização, a amortização e o resgate de Cotas Seniores, de Cotas
Subordinadas Mezanino e de Cotas Subordinadas Júnior do FUNDO poderão ser
efetuados por meio de transferência eletrônica disponível ou por qualquer outro
mecanismo admitido pelo BACEN.
9.14. As Cotas Subordinadas Júnior poderão ser amortizadas ou resgatadas em
Direitos Creditórios.
9.15. As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino só poderão ser resgatadas
em Direitos Creditórios no caso de liquidação do FUNDO e desde que o FUNDO não
tenha caixa disponível, observando-se, ainda, o que for deliberado na Assembleia
Geral, nos termos do item 21.6 abaixo.
9.16. Para o cálculo do número de Cotas a que tem direito o investidor quando da
aplicação, não serão deduzidas do valor entregue à ADMINISTRADORA quaisquer
taxas ou despesas.
9.17. É admitida a subscrição por um mesmo investidor de todas as Cotas emitidas.
Não haverá, portanto, requisitos de dispersão das Cotas.
9.18. Nas integralizações de Cotas, deverá ser utilizado o valor da Cota em vigor no
mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos depositados pelo investidor
diretamente na conta do FUNDO.
9.18.1. Para fins de amortização das Cotas, deve ser utilizado o valor da Cota em vigor
na abertura do Dia Útil anterior à data do pagamento da amortização.
9.18.2. Para fins de resgate das Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino,
deve ser utilizado o valor da Cota em vigor na abertura do mesmo Dia Útil do
pagamento do resgate.
9.19. As Cotas do FUNDO, independente da Classe e/ou da Série, terão valor unitário
de emissão de R$1.000,00 (mil reais) na primeira data de integralização das Cotas da
respectiva Série e/ou Classe.
9.20. Por ocasião da subscrição de Cotas, o Cotista deverá assinar boletim de
subscrição e o respectivo termo de ciência de risco e adesão ao presente Regulamento.
No ato de subscrição, o investidor deverá, ainda, indicar representante responsável
pelo recebimento das comunicações a serem enviadas pela ADMINISTRADORA ou
pelo CUSTODIANTE, nos termos deste Regulamento, fornecendo os competentes
dados cadastrais, incluindo endereço completo e, caso disponível, endereço eletrônico.
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Caberá a cada Cotista informar à ADMINISTRADORA a alteração de seus dados
cadastrais.
9.21. Novas Séries de Cotas Seniores, bem como novas classes de Cotas Subordinadas
Mezanino poderão ser emitidas pela ADMINISTRADORA, independentemente de
prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas, desde que e somente se as
características, prazos, remuneração, cronograma de amortização e resgate e demais
condições relativas a referidas emissões sejam idênticos aos da última Série de Cotas
Seniores e/ou classe de Cotas Subordinadas Mezanino emitida. Ficará a critério da
ADMINISTRADORA decidir sobre a realização de oferta pública das mesmas, sendo
que esta oferta poderá ser realizada nos termos da Instrução CVM 400 ou com esforços
restritos de distribuição, nos termos previstos na Instrução CVM 476, ficando as regras
de distribuição estipuladas no respectivo Suplemento.
9.22. Não haverá direito de preferência para os Cotistas na aquisição de Cotas de
eventuais novas Séries e/ou Classes de Cotas que possam vir a ser emitidas pelo
FUNDO.
9.23. As Cotas Seniores bem como as Cotas Subordinadas Mezanino, deverão ser
subscritas e integralizadas dentro dos prazos estabelecidos na regulamentação
aplicável.
9.24. O saldo não colocado poderá ser cancelado antes dos prazos mencionados no
item 9.23 acima ou a ADMINISTRADORA solicitará prorrogação deste prazo à
CVM, nos termos do disposto na regulamentação vigente.
9.25. As Cotas ofertadas publicamente poderão ser registradas para distribuição no
mercado primário e para negociação no mercado secundário em mercados
organizados.
9.26. Caberá à ADMINISTRADORA e aos eventuais intermediários das ofertas
públicas de Cotas, conforme o caso, assegurar a condição de Investidor Qualificado ou
Investidor Profissional, conforme o caso, do adquirente das Cotas.
9.27. Os Cotistas serão responsáveis pelo pagamento de todos os custos, tributos e
emolumentos decorrentes da negociação ou transferência de suas Cotas.
9.28. As amortizações de cada Série e/ou Classe de Cotas serão realizadas nas Datas
de Amortização definidas no respectivo Suplemento da Série e/ou Classe, cujos valores
e condições de remuneração constarão do referido Suplemento.
9.29. As Cotas Seniores de cada Série e as Cotas Subordinadas Mezanino de cada
classe deverão ser resgatadas na última Data de Amortização da respectiva Série ou
classe, pelo seu respectivo valor contábil.
9.30. A amortização das Cotas Seniores, de quaisquer das Séries, e das Cotas
Subordinadas Mezanino, de quaisquer das classes, poderão ocorrer antes dos
respectivos prazos de amortização previstos para cada Série e/ou classe, na
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impossibilidade de enquadramento do FUNDO à sua Política de Investimentos, em
razão da impossibilidade de adquirir Direitos Creditórios Elegíveis.
9.31. Não haverá resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração de cada
Série ou Classe de Cotas do FUNDO ou de sua liquidação antecipada, observados os
procedimentos definidos neste Regulamento.
9.32. As Cotas Subordinadas Júnior poderão ser amortizadas, desde que todas as
condições abaixo sejam cumulativamente e integralmente observadas:
a) realizada após a amortização da totalidade das Cotas Seniores e das Cotas
Subordinadas Mezanino programada para aquele mês; e
b) considerada pro forma a amortização das Cotas Subordinadas Júnior, as
Subordinações Mínimas, a Reserva de Amortização, a Reserva de Caixa e os limites de
concentração previstos neste Regulamento não fiquem desenquadrados.
9.33. A amortização das Cotas Subordinadas Júnior, quando ocorrer, será efetuada,
desde que haja disponibilidade de caixa, em até 3 (três) Dias Úteis após a data em que
ocorrer, de forma integral, a amortização mensal programada das Cotas Seniores e das
Cotas Subordinadas Mezanino.
9.34. Não obstante o disposto nos itens 9.32 e 9.33 acima, caso as Cotas Subordinadas
Júnior excedam a Subordinação Mínima Mezanino, o valor excedente poderá ser
utilizado para amortização das Cotas Subordinadas Júnior (sem necessidade de
observância aos requisitos previstos nos itens 9.32 e 9.33 acima), desde que,
considerada a referida amortização, a Subordinação Mínima Mezanino e a
Subordinação Mínima Sênior não desenquadrem. O montante do excesso de cobertura
não utilizado para fins de amortização de Cotas Subordinadas Júnior deverá integrar
o Patrimônio Líquido do FUNDO.
9.35. Não será realizada a amortização das Cotas Subordinadas Júnior caso esteja em
curso qualquer Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação, e/ou caso esteja em
curso a liquidação do FUNDO.
9.36. O FUNDO não efetuará amortizações, resgates e aplicações em feriado nacional
ou feriado na Cidade de São Paulo, devendo tais amortizações, resgates e aplicações
serem efetivados no primeiro Dia Útil subsequente.
CAPÍTULO X – DAS SUBORDINAÇÕES MÍNIMAS
10.1. A partir da emissão de Cotas Seniores e/ou de Cotas Subordinadas Mezanino, as
seguintes Subordinações Mínimas deverão ser observadas no FUNDO e verificadas
todo Dia Útil pela ADMINISTRADORA
I - a Subordinação Mínima Sênior admitida no FUNDO é de 40% (quarenta por cento)
do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Mezanino e Cotas
Subordinadas Júnior, em conjunto;
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II - a Subordinação Mínima Mezanino admitida no FUNDO é de 25% (vinte e cinco
por cento) do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
10.2. Na hipótese de desenquadramento dos percentuais mencionados nos itens
acima, os Cotistas detentores de Cotas Subordinadas Júnior deverão subscrever e
integralizar, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis consecutivos contados do
desenquadramento, tantas Cotas Subordinadas Júnior quantas sejam necessárias para
restabelecer as Subordinações Mínimas.
10.3. Na hipótese de se verificar que, decorrido o prazo do item 10.2 acima, não se
alcançou o restabelecimento das Subordinações Mínimas, deverão ser adotados os
procedimentos do item 20.2. abaixo.
CAPÍTULO XI - DA ADMINISTRAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES DA
ADMINISTRADORA
11.1. As atividades de administração e distribuição de Cotas do FUNDO serão
exercidas pela ADMINISTRADORA.
11.2. Incluem-se entre as obrigações da ADMINISTRADORA, sem prejuízo de
outras obrigações legais e regulamentares:
a)
celebrar os Documentos do FUNDO, por ordem e conta do FUNDO, e
contratar, também por conta e ordem do FUNDO, Agência Classificadora de Risco,
Auditor Independente, encarregado da revisão das demonstrações financeiras e das
contas do FUNDO e da análise de sua situação e da atuação da
ADMINISTRADORA;
b) iniciar ou fazer com que se inicie, quando for o caso, quaisquer procedimentos,
judiciais ou extrajudiciais, necessários à salvaguarda dos direitos, interesses e
prerrogativas dos Cotistas;
c) desde que esgotados todos os meios e procedimentos necessários ao recebimento e
à cobrança dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do
FUNDO, celebrar ou realizar qualquer acordo, transação, ato de alienação, de
transferência, de desconstituição, de substituição ou de liberação de quaisquer
garantias, no todo ou em parte, relacionados aos referidos ativos;
d) praticar todos os atos de administração ordinária do FUNDO, de modo a manter a
sua boa ordem legal, operacional e administrativa;
e) monitorar o cumprimento integral pelo FUNDO dos limites, índices e critérios
referidos neste Regulamento;
f) informar imediatamente à Agência Classificadora de Risco a ocorrência de qualquer
Evento de Avaliação ou Evento de Liquidação; e
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g) entregar e/ou manter à disposição da Agência Classificadora de Risco cópias dos
relatórios preparados pela própria ADMINISTRADORA, pelo CUSTODIANTE,
e/ou demais prestadores de serviços contratados pelo FUNDO, nos termos dos
Documentos do FUNDO;
h) notificar a Agência Classificadora de Risco a respeito da convocação de quaisquer
Assembleias Gerais, em até 5 (cinco) dias contados de sua convocação, bem como
notificar a Agência Classificadora de Risco a respeito das deliberações tomadas em
Assembleias Gerais em até 5 (cinco) dias contados de sua realização;
i) manter atualizados e em perfeita ordem:
1) a documentação relativa às operações do FUNDO;
2) o registro dos Cotistas;
3) o livro de atas de Assembleias Gerais;
4) o livro de presença de Cotistas;
5) o Prospecto do FUNDO, se houver;
6) os demonstrativos trimestrais do FUNDO;
7) o registro de todos os fatos contábeis referentes ao FUNDO; e
8) os relatórios do auditor independente.
j) receber quaisquer rendimentos ou valores do FUNDO, diretamente ou por meio de
instituição contratada;
k) entregar ao Cotista, gratuitamente, exemplar do Regulamento do FUNDO, bem
como cientificá-lo do nome do periódico utilizado para divulgação de informações e da
Taxa de Administração praticada;
l) divulgar, anualmente, no periódico utilizado para divulgações do FUNDO, além de
manter disponíveis em sua sede e agências e nas instituições que coloquem Cotas
desse, o valor do Patrimônio Líquido do FUNDO, o valor da Cota, as rentabilidades
acumuladas no mês e no ano civil a que se referirem, e os relatórios da Agência
Classificadora de Risco;
m) custear as despesas de propaganda do FUNDO;
n) fornecer, anualmente, aos Cotistas documento contendo informações sobre os
rendimentos auferidos no ano civil e, com base nos dados relativos ao último dia do
mês de dezembro, sobre o número de Cotas de sua propriedade e respectivo valor;
) sem prejuízo da observância dos procedimentos relativos às demonstrações
financeiras, previstos na regulamentação em vigor, manter, separadamente, registros
analíticos com informações completas sobre toda e qualquer modalidade de
negociação realizada entre a ADMINISTRADORA e o FUNDO;
p) providenciar, trimestralmente, a atualização da classificação de risco do FUNDO
ou dos Direitos Creditórios e demais ativos integrantes da carteira do FUNDO;
q) possuir regras e procedimentos adequados, que devem ser disponibilizados no
Prospecto do FUNDO (se houver) e na rede mundial de computadores da
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ADMINISTRADORA, que lhe permitam verificar o cumprimento, pela GESTORA
e pelo CUSTODIANTE, de suas obrigações previstas neste Regulamento;
r) fornecer informações relativas aos Direitos Creditórios mantidos na carteira do
FUNDO ao Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR), conforme regras
previstas na Resolução CMN nº 4.571, de 26 de maio de 2017, conforme alterada;
s) divulgar todas as informações exigidas pela regulamentação pertinente ou por este
Regulamento, na forma prevista pelos mesmos;
t) divulgar aos Cotistas eventual rebaixamento da classificação de risco do FUNDO,
no prazo máximo de 3 (três) dias do recebimento de tal informação da Agência de
Classificação de Risco;
u) convocar a Assembleia Geral, nos termos deste Regulamento;
v) prestar todas as informações e dados relacionados ao FUNDO solicitados pela
Agência Classificadora de Risco;
x) prestar à GESTORA, sempre que solicitado e em prazo hábil, todas as informações
necessárias acerca do FUNDO; e
w) notificar o Cedente e o Originador acerca da comunicação recebida pelo
CUSTODIANTE sobre vícios nos documentos que evidenciam o lastro dos Direitos
Creditórios adquiridos pelo FUNDO, nos termos do item 14.5 abaixo, para que seja
realizada a imediata regularização das pendências, sob pena de resolução da cessão de
pleno direito, com o retorno das partes ao status quo ante.
11.3. A divulgação das informações previstas na alínea “m” acima pode ser
providenciada por meio de entidades de classe de instituições do Sistema Financeiro
Nacional, desde que realizada em periódicos de ampla veiculação, observada a
responsabilidade da ADMINISTRADORA pela regularidade na prestação destas
informações.
11.4. A ADMINISTRADORA, observadas as limitações legais e da Instrução CVM
356 e deste Regulamento, terá poderes para praticar todos os atos necessários à
administração do FUNDO, bem como para exercer todos os direitos inerentes aos
ativos que o integrem.
11.5. A ADMINISTRADORA deverá dar prévio conhecimento ao CUSTODIANTE
e à GESTORA, sobre qualquer alteração no presente Regulamento.
11.6. É vedado à ADMINISTRADORA:
a) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma nas operações
praticadas pelo FUNDO, inclusive quando se tratar de garantias prestadas às
operações realizadas em mercados de derivativos;
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b) utilizar ativos de sua própria emissão ou coobrigação como garantia das operações
praticadas pelo FUNDO; e
c) efetuar aportes de recursos no FUNDO, de forma direta ou indireta, a qualquer
título, ressalvada a hipótese de aquisição de Cotas.
11.7. As vedações de que tratam as alíneas “a” a “c” acima abrangem os recursos
próprios das pessoas físicas e das pessoas jurídicas controladoras da
ADMINISTRADORA, das sociedades por elas direta ou indiretamente controladas e
de coligadas ou outras sociedades sob controle comum, bem como os ativos integrantes
das respectivas carteiras e os de emissão ou coobrigação dessas.
11.8. Excetuam-se do disposto no item anterior a utilização de títulos de emissão do
Tesouro Nacional, títulos de emissão do BACEN e créditos securitizados pelo Tesouro
Nacional, integrantes da carteira do FUNDO.
11.9. É vedado à ADMINISTRADORA, em nome do FUNDO:
a) prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, exceto quando
se tratar de margens de garantia em operações realizadas em mercados de derivativos;
b) realizar operações e negociar com ativos financeiros ou modalidades de
investimento não previstos por este Regulamento e pela Instrução CVM 356;
c) aplicar recursos diretamente no exterior;
d) adquirir Cotas do próprio FUNDO;
e) pagar ou ressarcir-se de multas impostas em razão do descumprimento de normas
previstas na Instrução CVM 356, bem como no Regulamento;
f) vender Cotas do FUNDO a prestação;
g) prometer rendimento predeterminado aos Cotistas;
h) fazer, em sua propaganda ou em outros documentos apresentados aos investidores,
promessas de retiradas ou de rendimentos, com base em seu próprio desempenho, no
desempenho alheio ou no de ativos financeiros ou modalidades de investimento
disponíveis no âmbito do mercado financeiro;
i) delegar poderes de gestão da carteira do FUNDO, ressalvado o disposto no artigo
39, inciso II, da Instrução CVM 356;
j) obter ou conceder empréstimos/financiamentos, admitindo-se a constituição de
créditos e a assunção de responsabilidade por débitos em decorrência de operações
realizadas em mercados de derivativos;
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k) efetuar locação, empréstimo, penhor ou caução dos direitos e demais ativos
integrantes da carteira do FUNDO, exceto quando se tratar de sua utilização como
margem de garantia nas operações realizadas em mercados de derivativos.
CAPÍTULO XII – DA GESTÃO E DA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE
DIREITO DE VOTO DA GESTORA
12.1. As atividades de gestão da carteira do FUNDO serão exercidas pela GESTORA.
12.1.1. A GESTORA é responsável por:
a) realizar a gestão profissional dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros
integrantes da carteira do FUNDO, exercendo o direito de voto decorrente dos Ativos
Financeiros detidos pelo FUNDO;
b) observado o disposto nos itens 3.9 e 3.10 acima, decidir pela aquisição e alienação
de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros;
c) controlar o prazo médio da carteira e o enquadramento fiscal do FUNDO, de modo
a que seja classificado como fundo de longo prazo – LP;
d) controlar os indicadores de gestão de risco e desempenho da carteira do FUNDO,
tais como, mas não limitado a, Índice de Liquidez, Índice de Inadimplência e spread
excedente dos Direitos Creditórios;
e) monitorar os indicadores de gestão de risco e desempenho da Carteira, tais como,
mas não limitado a, Limite de Concentração por Devedores e outros indicadores
relacionados à administração da carteira de Direitos Creditórios;
f) monitorar as Subordinações Mínimas;
g) monitorar, controlar e gerir a Reserva de Caixa e Reserva de Amortização; e
h) acompanhar as atividades desempenhadas pelo AGENTE DE COBRANÇA
LÍDER.
12.1.2. A GESTORA adota política de exercício de direito de voto em assembleias
gerais ou especiais referentes aos ativos integrantes da carteira do FUNDO que
confiram aos seus titulares direito de voto, a qual disciplina e define os princípios
gerais, o processo decisório e as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do
direito de voto. A política de voto de que trata este item ficará disponível para consulta
pública
na
rede
mundial
de
computadores,
no
endereço
www.empiricainvestimentos.com.br
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CAPÍTULO XIII – DOS AGENTES DE COBRANÇA E DO AGENTE DE
COBRANÇA LÍDER
13.1. As atividades de agente de cobrança serão exercidas pelos AGENTES DE
COBRANÇA, responsáveis pela cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos, nos
termos contratuais estabelecidos e observado o disposto no Anexo III deste
Regulamento.
13.2. Os serviços dos AGENTES DE COBRANÇA, sem prejuízo de outros serviços
previstos no Contrato de Cobrança, consistem em, no mínimo:
a) realizar a cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos a eles encaminhados pelo
AGENTE DE COBRANÇA LÍDER, nos termos do Contrato de Cobrança e no Anexo
III deste Regulamento;
b) prestar atendimento aos Devedores acerca dos Direitos Creditórios, para fins de
cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos, prestação de esclarecimentos ou
informações sobre prestações, saldo devedor, amortizações, quitações, acordos,
renegociações e demais questões que envolvam os respectivos Direitos Creditórios;
c) proceder à negativação de Devedores inadimplentes em serviços de proteção ao
crédito, bem como retirar tal negativação, quando cabível.
13.3. Adicionalmente ao disposto, o FUNDO contará com os serviços do AGENTE
DE COBRANÇA LÍDER que, adicionalmente aos serviços de cobrança dos Direitos
Creditórios Inadimplidos indicados no item 13.2 acima, também prestará os seguintes
serviços, sem prejuízo de outros serviços previstos no Contrato de Cobrança:
a) validar a conciliação da conta de cobrança do FUNDO e a carteira de Direitos
Creditórios com o CUSTODIANTE;
b) elaborar e fornecer para a GESTORA, sempre que por ela solicitado, relatórios
gerenciais (analíticos e sintéticos) relativos ao monitoramento da cobrança dos
Direitos Creditórios;
c) enviar aos Devedores os boletos bancários de cobrança dos Direitos Creditórios;
d) selecionar e indicar ao FUNDO (representado neste ato pela
ADMINISTRADORA e pela GESTORA) a contratação de outros AGENTES DE
COBRANÇA para realizar a cobrança judicial e/ou extrajudicial dos Direitos
Creditórios Inadimplidos;
e) supervisionar, controlar, coordenar, gerir, monitorar e fiscalizar as atividades
desempenhadas pelos demais AGENTES DE COBRANÇA
f) gerenciar os custos a serem incorridos pelo FUNDO para salvaguarda de seus
direitos e prerrogativas e/ou com a cobrança extrajudicial ou judicial, e com os
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procedimentos de recuperação de ativos, e quaisquer outros decorrentes de ações
judiciais das quais o FUNDO seja parte;
g) conduzir as renegociações de dívida perante os Devedores inadimplentes e a
celebração dos instrumentos necessários para tanto; e
h) reportar à ADMINISTRADORA e à GESTORA, em periodicidade definida de
comum acordo, a situação dos Direitos Creditórios Inadimplidos em
processos/procedimentos de cobrança, o status das renegociações em andamento, o
andamento das execuções e ações judiciais conduzidas pelos AGENTES DE
COBRANÇA.
CAPÍTULO XIV - DA CUSTÓDIA, CONTROLADORIA E ESCRITURAÇÃO
14.1. As atividades de custódia qualificada, controladoria e escrituração de Cotas
FUNDO serão exercidas pelo CUSTODIANTE.
14.2. O CUSTODIANTE é responsável pelas seguintes atividades:
a) validar os Direitos Creditórios em relação aos Critérios de Elegibilidade
estabelecidos neste Regulamento;
b) receber e verificar a documentação que evidencie o lastro dos Direitos Creditórios,
observado o disposto nos itens abaixo;
c) realizar a liquidação física e financeira dos Direitos Creditórios, evidenciados pelo
instrumento de cessão de direitos e Documentos Representativos do Crédito;
d) fazer a custódia e a guarda dos Documentos Representativos dos Créditos
integrantes da carteira do FUNDO, observado o disposto nos itens abaixo;
e) diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem,
os Documentos Representativos do Crédito, com metodologia preestabelecida e de
livre acesso para auditoria independente, agência classificadora de risco contratada
pelo FUNDO e órgãos reguladores, observado o disposto nos itens abaixo; e
f) cobrar e receber, por conta e ordem do FUNDO, pagamentos, resgate de títulos ou
qualquer outra renda relativa aos ativos custodiados, depositando os valores recebidos
diretamente na Conta do FUNDO, observando-se ainda o disposto no Capítulo VII
deste Regulamento.
14.3. O CUSTODIANTE realizará, diretamente ou por terceiro, a verificação da
totalidade do lastro dos Direitos Creditórios, nos termos da legislação aplicável, até a
Data de Aquisição.
14.4.O Cedente deverá enviar ao CUSTODIANTE os Documentos Representativos
dos Créditos até a Data de Aquisição.
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14.5. A guarda dos Documentos Representativos do Crédito será realizada pelo
CUSTODIANTE ou por empresa especializada por ele contratada.
14.6. O CUSTODIANTE possui regras e procedimentos adequados, por escrito e
passíveis de verificação, para (i) permitir o efetivo controle do CUSTODIANTE sobre
a movimentação dos Documentos Representativos dos Créditos sob guarda de empresa
especializada (quando aplicável); e (ii) diligenciar o cumprimento, pela empresa
especializada (quando aplicável), de suas obrigações no que tange a guarda dos
Documentos Representativos dos Créditos, especialmente aquelas previstas nos
incisos V e VI do Artigo 38 da Instrução CVM 356.
14.7. A ADMINISTRADORA dispõe de regras e procedimentos adequados, por
escrito e passíveis de verificação, que lhe permitirão diligenciar o desempenho, pelo
CUSTODIANTE de suas obrigações descritas neste Regulamento. Tais regras e
procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no website da
ADMINISTRADORA (www.cmcapitalmarkets.com.br).
CAPÍTULO XV – DA SUBSTITUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
15.1. A ADMINISTRADORA, mediante aviso divulgado no periódico utilizado para
a divulgação de informações do FUNDO ou por meio de carta com aviso de
recebimento endereçada aos Cotistas, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de
antecedência, pode renunciar à administração do FUNDO, desde que convoque, no
mesmo ato, Assembleia Geral para decidir sobre sua substituição ou sobre a liquidação
do FUNDO, nos termos da Instrução CVM 356.
15.2. Nas hipóteses de substituição da ADMINISTRADORA e de liquidação do
FUNDO, aplicam-se, no que couberem, as normas em vigor sobre responsabilidade
civil ou criminal de administradores, diretores e gerentes de instituições financeiras,
independentemente das que regem a responsabilidade civil da própria
ADMINISTRADORA.
15.3. No caso de Regime de Administração Especial Temporária, intervenção ou
liquidação extrajudicial da ADMINISTRADORA, está deverá convocar Assembleia
Geral, no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua decretação, para deliberar sobre:
a) a nomeação de representante dos Cotistas; e
b) substituição da ADMINISTRADORA, no exercício das funções de administração
do FUNDO, ou a liquidação do FUNDO.
15.4. A ADMINISTRADORA permanecerá prestando os serviços de administração
ao FUNDO até a nomeação de seu substituto, sendo certo, contudo, que se tal
substituto não for indicado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do término do
prazo fixado no aviso de saída e convocação de Assembleia Geral, enviado pela
ADMINISTRADORA aos Cotistas nos termos do item 15.1 acima, a
ADMINISTRADORA convocará uma nova Assembleia Geral para discutir a
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liquidação do FUNDO. Se tal Assembleia Geral não indicar um novo administrador, o
FUNDO será, então, liquidado pela ADMINISTRADORA.
15.5. A GESTORA, CUSTODIANTE e o AGENTE DE COBRANÇA LÍDER
somente poderão ser substituídos mediante expressa deliberação e aprovação da
Assembleia Geral.
CAPÍTULO XVI – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
16.1.
Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e
escrituração, será devida pelo FUNDO uma remuneração equivalente à somatória dos
seguintes valores (“Taxa de Administração”):
a) quantia equivalente a 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, incidente
sobre Patrimônio Líquido do FUNDO, calculada pro rata temporis à base de 1/252
(um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e provisionada diariamente, que deverá
ser paga pelo FUNDO mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente à
prestação dos serviços, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), corrigido anualmente pela variação acumulada do IGP-M, correspondente à
remuneração da ADMINISTRADORA e do CUSTODIANTE; e
b) quantia equivalente a 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano , incidente
sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO, calculada pro rata temporis à base de 1/252
(um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e provisionada diariamente, que deverá
ser paga pelo FUNDO mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente à
prestação dos serviços, observado o mínimo mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais), corrigido anualmente variação acumulada do IGP-M, correspondente à
remuneração da GESTORA.
16.2.
Pelos serviços de administração e cobrança dos Direitos Creditórios, os
AGENTES DE COBRANÇA farão jus à remuneração prevista nos respectivos
Contratos de Cobrança, que será paga diretamente pelo FUNDO.
16.3.
A ADMINISTRADORA pode estabelecer que parcelas da Taxa de
Administração sejam pagas, pelo FUNDO, diretamente aos prestadores de serviço
contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da
Taxa de Administração, calculado conforme o item 16.1 acima.
16.4. Não poderão ser cobradas dos Cotistas quaisquer outras taxas, tais como taxas
de performance, de ingresso e/ou saída.
CAPÍTULO XVII – DA AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO FUNDO
17.1. As Cotas Seniores e as Cotas Subordinadas Mezanino serão valoradas pelo
CUSTODIANTE em todo Dia Útil, de acordo com os critérios previstos em cada
respectivo Suplemento. As Cotas Subordinadas Júnior do FUNDO serão valoradas
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pelo CUSTODIANTE em todo Dia Útil, com base na divisão do valor do Patrimônio
Líquido pelo número de Cotas do FUNDO, descontados os valores referentes às Cotas
Seniores e às Cotas Subordinadas Mezanino, apurados ambos no horário de abertura
dos mercados em que o FUNDO atua (“Cota de Abertura”).
17.2. Os Ativos Financeiros serão calculados pela ADMINISTRADORA e terão seu
valor calculado em todo Dia Útil, a valor de mercado, apurado conforme a metodologia
de avaliação descrita no Manual de Marcação a Mercado da ADMINISTRADORA,
cujo
teor
está
disponível
no
website
da
ADMINISTRADORA.
(www.cmcapitalmarkets.com.br)
17.3. Os Direitos Creditórios integrantes da carteira do FUNDO terão seu valor
calculado, em todo Dia Útil, pelos respectivos custos de aquisição, sendo este valor
ajustado pro rata temporis pela respectiva taxa de desconto e/ou de juros
remuneratórios prevista em cada CCB, computando-se a valorização em contrapartida
à adequada conta de receita ou despesa no resultado do período, observados os
procedimentos definidos na Instrução CVM nº 489.
17.4. A ADMINISTRADORA constituirá provisão para créditos de liquidação
duvidosa referente aos Direitos Creditórios e aos Ativos Financeiros, mensalmente. As
perdas e provisões relacionadas aos Direitos Creditórios Inadimplidos serão
suportadas única e exclusivamente pelo FUNDO e serão reconhecidas no resultado do
período, conforme as regras e procedimentos do Manual de Provisionamento da
ADMINISTRADORA.,
cujo
teor
está
disponível
no
website
da
ADMINISTRADORA (www.cmcapitalmarkets.com.br)
17.5. Para efeito da determinação do valor da carteira do FUNDO, devem ser
observadas as normas e os procedimentos previstos na legislação e regulamentação em
vigor.
CAPÍTULO XVIII – DOS FATORES DE RISCO
18.1. Os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros integrantes da carteira do
FUNDO, por sua própria natureza, estão sujeitos a flutuações de mercado, a riscos de
crédito, operacionais, das contrapartes das operações contratadas pelo FUNDO, assim
como a riscos de outras naturezas, podendo, assim, gerar perdas até o montante das
operações contratadas e não liquidadas. Mesmo que a ADMINISTRADORA
mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação
da possibilidade de perdas para o FUNDO e para os Cotistas, não podendo o
Originador, o Cedente, a ADMINISTRADORA, a GESTORA, o CUSTODIANTE e
os AGENTES DE COBRANÇA, em hipótese alguma, serem responsabilizados, entre
outros eventos, por qualquer depreciação ou perda de valor dos ativos integrantes da
carteira do FUNDO, pela inexistência de um mercado secundário para os Direitos
Creditórios e Ativos Financeiros integrantes da carteira do FUNDO ou por eventuais
prejuízos incorridos pelos Cotistas quando da amortização ou resgate de suas Cotas,
nos termos deste Regulamento. O investidor, antes de adquirir Cotas, deve ler
cuidadosamente os fatores de risco abaixo descritos, responsabilizando-se pelo seu
investimento no FUNDO:
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I - Riscos de Mercado
(i)

Flutuação de Preços dos Ativos – Os preços e a rentabilidade dos ativos do
FUNDO poderão flutuar em razão de diversos fatores de mercado, tais como
variação da liquidez e alterações na política de crédito, econômica e fiscal,
bem como em razão de alterações na regulamentação sobre a precificação de
ativos que componham a carteira do FUNDO. Essa oscilação dos preços
poderá fazer com que parte ou a totalidade daqueles ativos que integram a
carteira do FUNDO seja avaliada por valores inferiores ao da emissão e/ou
contabilização inicial, levando à redução do patrimônio do FUNDO e,
consequentemente, a prejuízos por parte dos Cotistas.

(ii)

Descasamento de Rentabilidade – A distribuição dos rendimentos da
carteira do FUNDO para as Cotas pode ter parâmetros diferentes daqueles
utilizados para os Direitos Creditórios. Os recursos do FUNDO poderão ser
insuficientes para pagar parte ou a totalidade dos rendimentos aos Cotistas e
amortização das Cotas. O Cedente, o CUSTODIANTE, a GESTORA, o
FUNDO e a ADMINISTRADORA não prometem ou asseguram
rentabilidade ao Cotista.

(iii)

Alteração da Política Econômica - O FUNDO, os Direitos Creditórios, os
Ativos Financeiros, o Originador, o Cedente e os Devedores estão sujeitos aos
efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. O Governo
Federal intervém frequentemente na política monetária, fiscal e cambial, e,
consequentemente, também na economia do País. As medidas que podem vir
a ser adotadas pelo Governo Federal para estabilizar a economia e controlar
a inflação compreendem controle de salários e preços, desvalorização
cambial, controle de capitais e limitações no comércio exterior, entre outras.
A condição financeira dos Devedores, os Direitos Creditórios, os Ativos
Financeiros, bem como a originação e pagamento dos Direitos Creditórios
podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas
governamentais, bem como por: (i) flutuações das taxas de câmbio; (ii)
alterações na inflação; (iii) alterações nas taxas de juros; (iv) alterações na
política fiscal; e (v) outros eventos políticos, diplomáticos, sociais e
econômicos que possam afetar o Brasil, ou os mercados internacionais. As
medidas do Governo Federal para manter a estabilidade econômica, bem
como a especulação sobre eventuais atos futuros do governo podem gerar
incertezas sobre a economia brasileira e uma maior volatilidade no mercado
de capitais nacional, afetando adversamente a condição financeira dos
Devedores, bem como a liquidação dos Direitos Creditórios, podendo
impactar negativamente o Patrimônio Líquido do FUNDO e a rentabilidade
das Cotas. Os Direitos Creditórios e Ativos Financeiros estão sujeitos a
oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a
notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo
ainda responder a notícias específicas a respeito dos respectivos emissores.
As variações de preços dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros poderão
ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes
do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de
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comportamento de preços dos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros sem
que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou político
nacional e internacional. Dessa forma, as oscilações acima referidas podem
impactar negativamente o Patrimônio Líquido do FUNDO e a rentabilidade
das Cotas.
II - Riscos de Crédito
(i)

Fatores Macroeconômicos – Como o FUNDO aplicará seus recursos
preponderantemente em Direitos Creditórios, dependerá da solvência dos
respectivos Devedores para distribuição de rendimentos aos Cotistas. A
solvência dos Devedores pode ser afetada por fatores macroeconômicos
relacionados à economia brasileira, tais como elevação das taxas de juros,
aumento da inflação, baixos índices de crescimento econômico, etc. Assim,
na hipótese de ocorrência de um ou mais desses eventos, poderá haver o
aumento da inadimplência dos Direitos Creditórios, afetando negativamente
seus resultados e/ou provocando perdas patrimoniais.

(ii)

Cobrança Judicial e Extrajudicial – No caso dos Devedores inadimplirem
nas obrigações dos pagamentos dos Direitos Creditórios cedidos ao FUNDO,
poderá haver cobrança judicial e/ou extrajudicial dos valores devidos. Nada
garante, contudo, que referidas cobranças atingirão os resultados almejados,
o que poderá implicar perdas patrimoniais aos Cotistas.

(iii)

Riscos Relacionados à Adimplência do Originador na Hipótese de
Resolução de Cessão – Nos termos do Contrato de Cessão, existem hipóteses
nas quais haverá a resolução da cessão dos Direitos Creditórios, o que gera a
obrigação do Originador de pagar ao FUNDO o preço estabelecido no
Contrato de Cessão. Na ocorrência de tais eventos que ensejam a resolução
de cessão, é possível que o Originador não cumpra, por qualquer motivo, sua
obrigação de pagamento do preço acordado, o que poderia afetar
negativamente os resultados do FUNDO e/ou provocar perdas patrimoniais
ao FUNDO e ao(s) Cotista(s).

III -

Riscos de Liquidez

(i)

Fundo Fechado e Mercado Secundário – O FUNDO será constituído sob a
forma de condomínio fechado, sendo que as Cotas só poderão ser resgatadas
ao término do prazo de duração de cada Série ou Classe, conforme o caso.
Assim, caso o Cotista, por qualquer motivo, decida alienar suas Cotas, antes
de encerrado referido prazo, terá que fazê-lo no mercado secundário.
Atualmente, o mercado secundário de Cotas de fundos de investimento
apresenta baixa liquidez, o que pode dificultar a venda de Cotas ou ocasionar
a obtenção de um preço de venda que cause perda de patrimônio ao Cotista.

(ii)

Direitos Creditórios – O FUNDO deve aplicar seus recursos
preponderantemente em Direitos Creditórios. No entanto, pela sua própria
natureza, a aplicação em Direitos Creditórios apresenta peculiaridades em
relação às aplicações usuais da maioria dos fundos de investimento de renda
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fixa. Não existe, no Brasil, por exemplo, mercado ativo para compra e venda
de Direitos Creditórios. Assim, caso seja necessária a venda dos Direitos
Creditórios da carteira do FUNDO, como nas hipóteses de liquidação
previstas neste Regulamento, poderá não haver compradores ou o preço de
negociação poderá causar perda de patrimônio ao FUNDO.
(iii)

Insuficiência de Recursos no Momento da Liquidação do FUNDO – O
FUNDO poderá ser liquidado conforme o disposto no Capítulo XXI do
presente Regulamento. Ocorrendo a liquidação, o FUNDO pode não dispor
de recursos para pagamento aos Cotistas em hipótese de, por exemplo, o
adimplemento dos Direitos Creditórios do FUNDO ainda não ser exigível
dos Devedores. Neste caso, o pagamento aos Cotistas ficaria condicionado:
(i) ao vencimento e pagamento pelos Devedores dos Direitos Creditórios do
FUNDO; (ii) à venda dos Direitos Creditórios a terceiros, com risco de
deságio capaz de comprometer a rentabilidade do FUNDO; ou (iii) ao
resgate de Cotas Seniores em Direitos Creditórios, exclusivamente nas
hipóteses de liquidação antecipada do FUNDO. Nas três situações, os
Cotistas podem sofrer prejuízos patrimoniais.

(iv)

Risco da liquidez das Cotas no mercado secundário ou de inexistência de
mercado secundário. O FUNDO é constituído sob a forma de condomínio
fechado, assim, o resgate das Cotas, em situações de normalidade, só poderá
ser feito ao término do prazo de duração de cada Série ou Classe, razão pela
qual se, por qualquer motivo, antes de findo tal prazo, o investidor resolva
desfazer-se de suas Cotas, ele terá que aliená-las no mercado secundário de
cotas de fundos de investimento, mercado esse que, no Brasil, não apresenta
alta liquidez, o que pode acarretar dificuldades na alienação dessas cotas
e/ou ocasionar a obtenção de um preço de venda que cause perda patrimonial
ao investidor. No caso de distribuição de cotas com esforços restritos - nos
primeiros 90 (noventa) dias após a colocação -, ou distribuídas em lote único
e indivisível ou, ainda, subscritas por um único cotista ou a grupo vinculado
por interesse único e indissociável, é vedada a negociação das cotas em
mercado secundário.

IV -

Riscos Específicos

Riscos Operacionais
(i)

Falhas dos Agentes de Cobrança – A cobrança dos Direitos Creditórios
inadimplentes depende da atuação diligente dos AGENTES DE
COBRANÇA. Cabe-lhes aferir o correto recebimento dos recursos, verificar
a inadimplência e ser diligentes nos procedimentos de cobrança. Assim,
qualquer falha de procedimento dos AGENTES DE COBRANÇA poderá
acarretar menor recebimento dos recursos devidos pelos Devedores ou
morosidade no recebimento desses recursos. Isto levaria à queda da
rentabilidade do FUNDO, ou até à perda patrimonial.

(ii)

Guarda da Documentação – A guarda dos Documentos Representativos dos
Créditos é responsabilidade do CUSTODIANTE e poderá ser contratada
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junto à empresa especializada na prestação destes serviços. Embora a
empresa especializada contratada tenha a obrigação de disponibilizar o
acesso à referida documentação conforme contrato de prestação de serviços,
a guarda desses documentos pela empresa especializada contratada poderá
representar dificuldade operacional para a eventual verificação da
constituição dos Direitos Creditórios adquiridos pelo FUNDO.
A
ADMINISTRADORA não poderá ser responsabilizada por eventuais
problemas com a constituição dos créditos cedidos em decorrência da guarda
dos documentos.
(iii)

Risco de Entrega dos Documentos Representativos dos Créditos. Nos termos
do Contrato de Cessão, o Cedente obriga-se a transferir ao CUSTODIANTE
os Documentos Representativos dos Créditos referentes aos Direitos
Creditórios cedidos, na forma e em local previamente informado pelo
CUSTODIANTE, até a Data de Aquisição. Nas hipóteses de os Documentos
Representativos dos Créditos terem a sua natureza alterada, serem anulados
ou declarados nulos, inválidos ou ineficazes, a cessão dos Direitos Creditórios
correspondentes a tais Documentos Representativos dos Créditos será
resolvida de pleno direito, observado o disposto no Contrato de Cessão.
Assim, é possível que nem todos os Direitos Creditórios ofertados, aprovados
e adquiridos, nos termos do presente Regulamento, permaneçam na carteira
do FUNDO após a respectiva Data de Aquisição.

(iv)

Impossibilidade da prestação de serviços de cobrança - Caso ocorra a
rescisão do Contrato de Cobrança, os procedimentos relativos ao
recebimento, à conciliação e ao repasse de valores para o FUNDO, bem
como de cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos, poderão ser
negativamente afetados até que a ADMINISTRADORA, por conta e ordem
do FUNDO, promova (i) a nomeação de instituições substitutas capazes de
executar os procedimentos que porventura tenham sido descontinuados e/ou
(ii) a instauração de procedimentos alternativos de recebimento, conciliação
e transferência de valores. A ADMINISTRADORA encontra-se
impossibilitada de determinar o intervalo de tempo necessário para a escolha
e contratação destes novos agentes e/ou a implementação dos referidos
procedimentos.

(v)

Risco de Cobrança Judicial de CCB Eletrônica. Os Documentos
Representativos do Créditos são representados por CCBs emitidas e
assinadas por meio eletrônico. Não obstante o disposto no §3º do Art. 889
do Código Civil Brasileiro que permite a emissão de títulos de crédito
eletrônicos, as CCBs podem não ser consideradas como títulos executivos
extrajudiciais por alguns juízos e/ou tribunais, na medida em que lhes pode
ser questionado o requisito da cartularidade. Além disso, a transferência para
o FUNDO das referidas CCBs por meio de termo de endosso também poderá
ser questionada. Nestes casos, a cobrança judicial dos Direitos Creditórios
Inadimplidos não poderá se beneficiar da celeridade de um processo de
execução, ficando ressalvada a cobrança pelas vias ordinárias, por meio da
propositura de ação de cobrança ou ação monitória, por exemplo. A cobrança
judicial Dos Direitos Creditórios Inadimplidos, por via não executiva,
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normalmente é mais demorada do que uma ação executiva. A cobrança por
via ordinária e/ou monitória impõe ao credor a obrigação de obter, em
caráter definitivo, um título executivo reconhecendo a existência do crédito e
seu inadimplemento, para que tenha início a fase de execução de sentença. A
demora na cobrança pelas vias ordinárias acarreta o risco de o devedor não
mais possuir patrimônio suficiente para honrar suas obrigações à época em
que processo de cobrança for concluído. Para a propositura de demanda de
cobrança e/ou monitória, poderão ser necessários documentos e informações
adicionais que deverão ser fornecidos pelo Originador e/ou pelo Cedente à
época,
os
quais,
caso
não
apresentados
ou
apresentados
extemporaneamente, poderão obstar ou prejudicar a cobrança judicial ou
extrajudicial dos Direitos Creditórios Inadimplidos.
(vi)

Risco de Sucumbência. Nas hipóteses indicadas no item (v) acima, o
FUNDO poderá ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais (i.e.,
custas judiciais e a sucumbência) caso, no curso da cobrança judicial dos
Direitos Creditórios Inadimplidos e/ou de qualquer outro procedimento
judicial por este instaurado, o juízo competente decida que o FUNDO não
faz jus à tutela jurisdicional solicitada. Tal fato, dentre outras situações,
poderá ocorrer caso, após a instrução de ação ordinária de cobrança e/ou
uma ação monitória, o FUNDO não consiga evidenciar que os respectivos
Direitos Creditórios Inadimplidos realmente existem e são válidos.

Riscos de Descontinuidade
(vii)

Risco de Liquidação do FUNDO – Nas hipóteses previstas neste
Regulamento, poderá ocorrer a liquidação do FUNDO. e o resgate das Cotas
antes do prazo previsto no respectivo Suplemento Nesse caso, os recursos do
FUNDO podem ser insuficientes e os Cotistas poderão estar sujeitos aos
riscos descritos no item III acima.

Riscos do Originador e de Originação
(viii) Risco de Rescisão do Contrato de Cessão e Originação de Direitos
Creditórios – O Cedente, sem prejuízo das penalidades previstas no
respectivo Contrato de Cessão, podem, a qualquer momento, deixar de ceder
Direitos Creditórios ao FUNDO. Assim, a existência do FUNDO está
condicionada à aquisição direta de Direitos Creditórios elegíveis junto às
Instituições Financeiras ou à continuidade das operações do Cedente com
Direitos Creditórios elegíveis nos termos deste Regulamento, inclusive em
volume suficiente para alcançar a meta de rentabilidade das Cotas Seniores,
bem como à vontade unilateral do Cedente ou das Instituições Financeiras
em ceder Direitos Creditórios ao FUNDO.
(ix)

Risco de Rescisão do Contrato de Correspondente Bancário – O Originador
foi contratado pelas Instituições Financeiras como seu correspondente
bancário, nos termos da Resolução CMN 3.954, de 24 de fevereiro de 2011,
conforme alterada. Na medida em que os Direitos Creditórios a serem
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adquiridos pelo FUNDO são exclusivamente aqueles originados pelo
Originador, na qualidade de correspondente bancário das Instituições
Financeiras, a existência do FUNDO está condicionada à continuidade das
operações com Direitos Creditórios elegíveis do Originador como
correspondente bancário das Instituições Financeiras nos termos deste
Regulamento, inclusive em volume suficiente para alcançar a meta de
rentabilidade das Cotas Seniores. Se, por qualquer motivo, o contrato de
correspondente bancário celebrado entre o Originador e das Instituições
Financeiras for rescindido, a continuidade das atividades será
comprometida.
Outros Riscos
(x)

Risco de Amortização Condicionada - As principais fontes de recursos do
FUNDO para efetuar a amortização de suas Cotas decorrem da liquidação
(i) dos Direitos Creditórios, ou (ii) dos Ativos Financeiros integrantes da
carteira do FUNDO. Assim, tendo em vista a inexistência de coobrigação ou
direito de regresso contra quaisquer terceiros com relação ao pagamento dos
Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros, ocorrendo inadimplemento
dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros, depois de esgotados todos
os meios cabíveis para a cobrança, judicial ou extrajudicial, dos referidos
ativos, o FUNDO não disporá de quaisquer outros valores para efetuar a
amortização e/ou o resgate, em moeda corrente nacional, de suas Cotas.

(xi)

Risco de Amortização de Cotas na Medida da Liquidação dos Ativos
Integrantes da Carteira do FUNDO e da Inexistência de Mercado
Secundário para os Direitos Creditórios - O FUNDO está exposto a
determinados riscos inerentes aos Direitos Creditórios e aos Ativos
Financeiros integrantes de sua carteira e, conforme o caso, aos mercados em
que são negociados, incluindo eventual impossibilidade de a GESTORA
alienar os Direitos Creditórios de titularidade do FUNDO. Em decorrência
do risco acima identificado e considerando-se que o FUNDO somente
procederá à amortização ou ao resgate das Cotas, em moeda corrente
nacional, na medida em que os Direitos Creditórios de titularidade do
FUNDO sejam devidamente pagos, e que as verbas recebidas sejam
depositadas na conta do FUNDO, a ADMINISTRADORA encontra-se
impossibilitada de determinar o intervalo de tempo necessário para a
amortização ou o resgate integral das Cotas. O valor de amortização das Cotas
Seniores continuará a ser atualizado até a data de seu efetivo pagamento,
sempre até o limite do Patrimônio Líquido, não sendo devido pelo FUNDO
ou por qualquer pessoa, inclusive o Originador, o Cedente, a
ADMINISTRADORA, GESTORA e o CUSTODIANTE, todavia,
qualquer multa ou penalidade caso o referido evento prolongue-se por prazo
indeterminado ou não possa, por qualquer motivo, ser realizado. Ademais, o
resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a dação em pagamento de
Direitos Creditórios, observados os procedimentos definidos neste
Regulamento. e nos Suplementos Nessa hipótese, os Cotistas poderão
encontrar dificuldades para alienar os Direitos Creditórios recebidos em
dação e/ou cobrar os valores devidos pelos Devedores.
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(xii)

Risco de Amortização Não Programada de Cotas – Observados os
procedimentos definidos no Regulamento, as Cotas Seniores, as Cotas
Subordinadas Mezanino e as Cotas Subordinadas Júnior poderão ser
amortizadas antecipadamente pelo FUNDO. Nesta hipótese, os titulares das
Cotas Seniores, das Cotas Subordinadas Mezanino e das Cotas Subordinadas
Júnior poderão vir a sofrer perdas caso, por exemplo, não consigam
reinvestir os recursos pagos pelo FUNDO, decorrentes da amortização
antecipada de suas Cotas, nos mesmos termos e condições das respectivas
Cotas. Ademais, a ocorrência do evento acima identificado poderá afetar a
programação de fluxo de caixa do FUNDO e, consequentemente, os
pagamentos aos titulares de Cotas.

(xiii) Riscos Associados aos Ativos Financeiros - O FUNDO poderá, observada a
política de investimento prevista neste Regulamento, alocar parcela de seu
Patrimônio Líquido em Ativos Financeiros, os quais se encontram sujeitos a
riscos que podem afetar negativamente o desempenho do FUNDO e o
investimento realizado pelos Cotistas. Dentre tais riscos destacam-se: (i) os
Ativos Financeiros sujeitam-se à capacidade de seus emissores em honrar os
compromissos de pagamento de juros e principal; (ii) na hipótese de
incapacidade financeira ou falta de disposição de pagamento de qualquer dos
emissores dos Ativos Financeiros (ou das contrapartes nas operações
realizadas para composição da carteira do FUNDO), o FUNDO poderá
sofrer perdas, podendo, inclusive, incorrer em custos para conseguir
recuperar seus créditos; (iii) alterações nas condições financeiras dos
emissores dos Ativos Financeiros e/ou na percepção que os investidores têm
sobre tais condições podem acarretar impactos significativos de seus preços
e liquidez no mercado secundário; e (iv) os preços e a liquidez dos Ativos
Financeiros no mercado secundário também podem ser impactados por
alterações do padrão de comportamento dos participantes do mercado,
independentemente de alterações significativas das condições financeiras de
seus emissores, em decorrência de mudanças, ou da expectativa de
mudanças, do contexto econômico e/ou político nacional e/ou internacional.
O FUNDO, a GESTORA, a ADMINISTRADORA e o CUSTODIANTE,
em hipótese alguma, excetuadas as ocorrências resultantes de comprovado
dolo ou má-fé de sua parte, serão responsabilizados por qualquer
depreciação do valor dos Ativos Financeiros ou por eventuais prejuízos em
caso de liquidação do FUNDO ou resgate de Cotas.
(xiv) Risco de Intervenção ou Liquidação do CUSTODIANTE – O FUNDO terá
conta corrente no CUSTODIANTE. Na hipótese de intervenção ou
liquidação extrajudicial deste, há possibilidade dos recursos ali depositados
serem bloqueados e não serem recuperados para o FUNDO, o que afetaria
sua rentabilidade e poderia levá-lo a perder parte do seu patrimônio.
(xv)

Risco de Concentração – O risco da aplicação no FUNDO terá íntima relação
com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo
Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de
responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a
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concentração, maior será a chance de o FUNDO sofrer perda patrimonial
significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
(xvi) Risco de Alteração do Regulamento – O presente Regulamento, em
consequência de normas legais ou regulamentares ou de determinação da
CVM, pode ser alterado independentemente da realização de Assembleia
Geral. Tais alterações poderão afetar o modo de operação do FUNDO e
acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas.
(xvii) Risco de despesas com a Defesa dos Direitos dos Cotistas Seniores – Caso o
FUNDO não possua recursos disponíveis suficientes para a adoção e
manutenção dos procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à
cobrança dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros de sua
titularidade e à defesa dos seus direitos, interesses e prerrogativas, a maioria
dos titulares das Cotas Seniores, reunidos em Assembleia Geral, poderão
aprovar aporte de recursos ao FUNDO para assegurar, se for o caso, a adoção
e manutenção dos procedimentos acima referidos. Nesses casos, nenhuma
medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pela
ADMINISTRADORA antes do recebimento integral de tal adiantamento e
da assunção pelos titulares das Cotas Seniores do compromisso de prover os
recursos necessários ao pagamento de verba de sucumbência a que o
FUNDO venha a ser eventualmente condenado. Na hipótese de a maioria
dos Cotistas Seniores não aprovarem referido aporte de recursos,
considerando que a ADMINISTRADORA, a GESTORA, o
CUSTODIANTE, o Cedente, seus administradores, empregados e demais
prepostos não se responsabilizarão por danos ou prejuízos sofridos em
decorrência da não propositura ou prosseguimento de medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias à salvaguarda de direitos, garantias e prerrogativas
do FUNDO o patrimônio do FUNDO poderá ser afetado negativamente.
(xviii) Riscos Relacionados ao Pagamento Antecipado de Direitos Creditórios – O
pré-pagamento ocorre quando há o pagamento, total ou parcial, do valor do
principal do Direito Creditório pelo Devedor antes do prazo previamente
estabelecido para tanto, bem como dos juros devidos até a data de
pagamento. A renegociação e a alteração de determinadas condições do
pagamento do Direito Creditório sem que isso gere a novação do
financiamento ou empréstimo, a exemplo da alteração da taxa de juros e/ou
da data de vencimento das parcelas devidas podem implicar no recebimento
de um valor inferior ao previamente previsto no momento de sua aquisição,
em decorrência do desconto dos juros que seriam cobrados ao longo do
período do seu pagamento, resultando na redução dos rendimentos a serem
distribuídos aos Cotistas.
(xix) Risco de Ausência de Aquisição Constante de Direitos Creditórios - O
Cedente se encontra obrigado a ceder Direitos Creditórios ao FUNDO; no
entanto, pode não ter Direitos Creditórios disponíveis para cessão quando
solicitado pelo FUNDO. A existência do FUNDO no tempo dependerá da
manutenção do fluxo de cessão de Direitos Creditórios pelo Cedente ou pelas
Instituições Financeiras ao FUNDO.
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(xx)

Invalidade ou ineficácia da cessão de Direitos Creditórios – Com relação ao
Cedente, a cessão de Direitos Creditórios ao FUNDO poderia ser invalidada
ou tornada ineficaz, impactando negativamente o Patrimônio Líquido, caso
fosse realizada em:
(a)

fraude contra credores, inclusive da massa, se no momento da cessão
o cedente estivesse insolvente ou se com ela passasse ao estado de
insolvência;

(b)

fraude à execução, caso (a) quando da cessão o cedente fosse sujeito
passivo de demanda judicial capaz de reduzi-lo à insolvência; ou (b)
sobre os Direitos Creditórios pendesse demanda judicial fundada em
direito real; e

(c)

fraude à execução fiscal, se o cedente, quando da celebração da cessão
de créditos, sendo sujeito passivo por débito para com a Fazenda
Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida
ativa, não dispusesse de bens para total pagamento da dívida fiscal.

(xxi) Risco de Formalização Inadequada dos Documentos Representativos dos
Créditos: O Cedente, o Originador e as Instituições Financeiras serão pela
existência, certeza, liquidez, exigibilidade, conteúdo, exatidão, veracidade,
legitimidade e correta formalização dos Direitos Creditórios Elegíveis. Há o
risco de o FUNDO adquirir Direitos Creditórios cuja documentação
apresente irregularidades decorrentes da eventual formalização inadequada
dos Documentos Representativos dos Créditos, o que poderá obstar o pleno
exercício pelo FUNDO das prerrogativas decorrentes da titularidade dos
Direitos Creditórios. Além disso, mesmo que, nesses casos, o FUNDO
exerça tempestivamente seu direito de regresso contra o Cedente, as
Instituições Financeiras e/ou o Originador, é possível que haja perdas
imputadas ao FUNDO e consequentemente prejuízo para os Cotistas.
(xxii) Risco de Redução das Subordinações Mínimas: O FUNDO terá
Subordinações Mínimas a serem verificados todo Dia Útil pela
ADMINISTRADORA. Por diversos motivos, tais como inadimplência dos
Devedores, as Cotas Subordinadas Mezanino e Subordinadas Júnior
poderão ter seu valor reduzido. Caso as Cotas Subordinadas Mezanino e
Subordinadas Júnior tenham seu valor reduzido a zero, as Cotas Seniores
passarão a arcar com eventuais prejuízos do FUNDO, o que poderá causar
perda de patrimônio aos seus detentores.
(xxiii) Risco de Fungibilidade: Na hipótese de, equivocada e eventualmente, os
Devedores realizarem os pagamentos referentes aos Direitos Creditórios
diretamente para o cedente, este deverá repassar tais valores ao FUNDO,
nos termos do Contrato de Cessão. Caso haja qualquer problema de crédito
do Cedente, tais como intervenção, liquidação extrajudicial, falência ou
outros procedimentos de proteção de credores, o FUNDO poderá não
receber os pagamentos pontualmente, e poderá ter custos adicionais com a
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recuperação de tais valores, o que pode afetar adversamente o Patrimônio
Líquido, causando prejuízo ao FUNDO e aos Cotistas.
(xxiv) Risco de Governança: Caso o FUNDO venha a emitir novas Cotas
Subordinadas ou novas Cotas Seniores, a proporção da participação corrente
detida pelos Cotistas no FUNDO poderá ser alterada e os novos Cotistas
poderão, mediante deliberação em Assembleia Geral, aprovar modificações
no Regulamento.
(xxv) Risco Decorrente dos Critérios Adotados para Concessão de Crédito: Os
Direitos Creditórios que serão adquiridos pelo FUNDO terão processos de
origem e de políticas de concessão de crédito definidos pelas Instituições
Financeiras e pelo Originador e aprovados pela GESTORA. Contudo,
mesmo que a política de concessão de crédito seja fielmente aplicada e
observada, não há garantia que os Devedores honrarão seus compromissos.
Caso os compromissos assumidos pelos Devedores não sejam devidamente
cumpridos, a rentabilidade das Cotas pode ser afetada adversamente.
Ademais, é possível que ocorra alguma falha operacional no momento de
análise do risco de crédito do Devedor cujos Direitos Creditórios foram
cedidos ao FUNDO. Essas falhas operacionais poderiam dificultar, ou
mesmo impedir a efetiva cobrança dos Direitos Creditórios, o que poderia
afetar negativamente a rentabilidade dos Cotistas.
(xxvi) Risco Decorrente da Política adotada pelo FUNDO para a Cobrança
Judicial dos Direitos Creditórios Inadimplidos: em função da expressiva
diversificação de Devedores e do reduzido valor médio de cada Direito
Creditório adquirido pelo FUNDO, bem como dos altos custos incidentes e
inerentes à cobrança judicial, a exclusivo critério da GESTORA e do
AGENTE DE COBRANÇA LÍDER determinados Direitos Creditórios
Inadimplidos poderão não ser cobrados judicialmente e serão objeto apenas
da cobrança extrajudicial de acordo com os procedimentos indicados no
Anexo III deste Regulamento. Nesse sentido, a carteira do FUNDO poderá
ser impactada pela não realização da cobrança judicial de Direitos
Creditórios Inadimplidos, acarretando desta forma perdas para o FUNDO
e para os Cotistas.
(xxvii) Patrimônio Líquido negativo: Os investimentos do FUNDO estão, por sua
natureza, sujeitos a flutuações típicas de mercado, risco de crédito, risco
sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados
de atuação, sendo que não há garantia de completa eliminação da
possibilidade de perdas para o FUNDO e para os Cotistas. Além disso, na
hipótese de o FUNDO apresentar Patrimônio Líquido negativo, os Cotistas
poderão ser chamados a realizar aportes adicionais de recursos, de forma a
possibilitar que o FUNDO satisfaça suas obrigações.
(xxviii) Demais Riscos: O FUNDO também poderá estar sujeito a outros riscos
advindos de motivos alheios ou exógenos ao controle da
ADMINISTRADORA, tais como moratória, inadimplemento de
pagamentos mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças
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impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política
monetária, aplicações ou resgates significativos.
18.2.
A ADMINISTRADORA e a GESTORA do FUNDO orientam-se pela
transparência, competência e cumprimento do Regulamento e da legislação vigente. A
Política de Investimento do FUNDO, bem como o nível desejável de exposição a risco,
definidos
no
Regulamento,
são
determinados
pelos
diretores
da
ADMINISTRADORA e da GESTORA, no limite de suas responsabilidades,
conforme definido no Regulamento. A ADMINISTRADORA e a GESTORA, no
limite de suas responsabilidades, conforme definido no Regulamento, privilegiam,
como forma de controle de riscos, decisões tomadas por seus profissionais, os quais
traçam os parâmetros de atuação do FUNDO acompanhando as exposições a riscos,
mediante a avaliação das condições dos mercados financeiro e de capitais e a análise
criteriosa dos diversos setores da economia brasileira. Os riscos a que está exposto o
FUNDO e o cumprimento da Política de Investimento do FUNDO, descrita neste
Regulamento, são monitorados por área de gerenciamento de risco e de compliance
completamente separada da área de gestão. A área de gerenciamento de risco utiliza
modelo de controle de risco de mercado, visando a estabelecer o nível máximo de
exposição a risco. A utilização dos mecanismos de controle de riscos aqui descritos não
elimina a possibilidade de perdas pelos Cotistas. As aplicações efetuadas pelo FUNDO
de que trata este Regulamento apresentam riscos para os Cotistas. Ainda que a
ADMINISTRADORA e a GESTORA mantenham sistema de gerenciamento de
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
FUNDO e para seus investidores.
18.3.
As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da
ADMINISTRADORA, da GESTORA, do CUSTODIANTE ou do FUNDO
Garantidor de Créditos - FGC.
CAPÍTULO XIX - DA ASSEMBLEIA GERAL
19.1. Será de competência privativa da Assembleia Geral do FUNDO:
a)
tomar anualmente, no prazo máximo de 04 (quatro) meses após o encerramento
do exercício social, as contas do FUNDO e deliberar sobre as demonstrações
financeiras deste;
b) alterar o Regulamento do FUNDO, inclusive seus anexos;
c)
deliberar sobre a substituição da ADMINISTRADORA, do CUSTODIANTE,
da GESTORA e/ou do AGENTE DE COBRANÇA LÍDER;
d)
deliberar sobre a elevação da Taxa de Administração, inclusive na hipótese de
restabelecimento de taxa que tenha sido objeto de redução;
e)

deliberar sobre incorporação, fusão, cisão, liquidação do FUNDO; e

resolver se, na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Avaliação, tais Eventos
de Avaliação devem ser considerados como um Evento de Liquidação; e
f)
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eleger e destituir o(s) representante(s) dos Cotistas, nos termos deste
Regulamento.
g)

19.2. O Regulamento do FUNDO poderá ser alterado, independentemente de
Assembleia Geral, sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de
atendimento às exigências de normas legais ou regulamentares ou de determinação da
CVM, devendo ser providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias, a necessária
comunicação aos Cotistas.
19.3.
A Assembleia Geral pode, a qualquer momento, nomear um ou mais
representantes para exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial das
aplicações do FUNDO, em defesa dos direitos e dos interesses dos Cotistas.
19.3.1. Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas, nos termos do
item 19.3 acima, a pessoa física ou jurídica que atenda aos seguintes requisitos: (a) ser
Cotista ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses dos
Cotistas; e (b) não exercer cargo ou função na Administradora, em seus controladores,
em sociedades por ela direta ou indiretamente controladas, em coligadas ou em outras
sociedades sob controle comum
19.4. Somente pode exercer as funções de representante de Cotistas pessoa física ou
jurídica que atenda aos seguintes requisitos:
a)
ser Cotista ou profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses
dos Cotistas;
b)
não exercer cargo ou função na ADMINISTRADORA, em seu controlador, em
sociedades por ele direta ou indiretamente controladas e em coligadas ou outras
sociedades sob controle comum;
c)
não exercer cargo ou função na GESTORA, em seu controlador, em sociedades
por ele direta ou indiretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob
controle comum; e
d)

não exercer cargo no Cedente, nas Instituições Financeiras ou no Originador.

19.5. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO far-se-á mediante
(i) anúncio publicado no periódico do FUNDO; (ii) por meio de carta com aviso de
recebimento endereçada aos Cotistas; ou (iii) por meio de correio eletrônico (e-mail),
do qual constará, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada a
Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
19.6.
A convocação da Assembleia Geral deve ser feita com 10 (dez) dias de
antecedência, no mínimo, contado o prazo da data de publicação do primeiro anúncio,
do envio da carta com aviso de recebimento aos Cotistas ou do envio do e-mail.
19.7. Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio de segunda
convocação ou novamente providenciado o envio da convocação nos termos do item
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19.5 acima, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, salvo se a convocação original
previa a realização da segunda convocação em seguida à primeira.
19.8.
Para efeito do disposto acima, admite-se que a segunda convocação da
Assembleia Geral seja providenciada juntamente com o anúncio, carta ou e-mail da
primeira convocação.
19.9. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a
ADMINISTRADORA tiver a sede; quando houver necessidade de efetuar-se em
outro lugar, os anúncios ou cartas endereçadas aos Cotistas indicarão, com clareza, o
lugar da reunião, que, em nenhum caso, poderá ser fora da localidade da sede da
ADMINISTRADORA.
19.10.
Independentemente das formalidades previstas neste Capítulo, será
considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Cotistas.
19.11. Além da reunião anual de prestação de contas, a Assembleia Geral pode reunirse por convocação da ADMINISTRADORA ou de Cotistas possuidores de Cotas que
representem isoladamente ou em conjunto, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total
das Cotas emitidas.
19.12. Na Assembleia Geral, a ser instalada com a presença de pelo menos 1 (um)
Cotista, as deliberações serão tomadas pelo critério da maioria de Cotas dos Cotistas
presentes, correspondendo a cada Cota um voto, ressalvado o disposto nos itens 19.13
e 19.14 abaixo.
19.13. As deliberações relativas às matérias previstas no item 19.1, alíneas “c” a “g”
deste Regulamento serão tomadas em primeira convocação pela maioria das Cotas
emitidas e, em segunda convocação, pela maioria das Cotas dos presentes.
19.14.
As deliberações relativas à matéria prevista no item 19.1, alínea “b”
Regulamento somente serão tomadas mediante a aprovação (1) da maioria das Cotas
Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino presentes; e (2) da maioria das Cotas
Subordinadas Júnior em circulação.
19.15. Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do FUNDO, seus
representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.
19.16. Não podem votar nas Assembleias Gerais: (i) ADMINISTRADORA e a
GESTORA, (ii) sócios, diretores e funcionários da ADMINISTRADORA e da
GESTORA, (iii) empresas ligadas à ADMINISTRADORA ou à GESTORA, seus
sócios, diretores e funcionários, e (iv) os prestadores de serviços do FUNDO, seus
sócios, diretores e funcionários.
19.17. As decisões da Assembleia Geral devem ser divulgadas aos Cotistas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias de sua realização.

- 36 -

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 751, OUT3, Página 37

19.18.
A divulgação referida acima deve ser providenciada mediante anúncio
publicado no periódico utilizado para a divulgação de informações do FUNDO, por
meio de carta com aviso de recebimento endereçada aos Cotistas ou por e-mail.
19.19. As modificações aprovadas pela Assembleia Geral de Cotistas passam a vigorar
a partir da data do protocolo, na CVM, dos seguintes documentos:
a) lista de Cotistas presentes na Assembleia Geral;
b) cópia da ata da Assembleia Geral;
c) exemplar do Regulamento, consolidando as alterações efetuadas, se houver,
devidamente registrado em cartório de títulos e documentos; e
d) modificações procedidas no Prospecto, se houver.
CAPÍTULO XX – DOS EVENTOS DE AVALIAÇÃO
20.1. Na hipótese de ocorrência das situações a seguir descritas, caberá à
ADMINISTRADORA convocar uma Assembleia Geral para que esta delibere sobre
a continuidade do FUNDO ou sua liquidação e consequente definição de cronograma
de pagamentos dos Cotistas:
a) rebaixamento da classificação de risco de qualquer Série ou Classe de Cotas em
circulação em 02 (dois) níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída
ou 01 (um) nível abaixo da classificação de risco em vigor caso nos últimos 12 (doze)
meses caso já tenha ocorrido um rebaixamento;
b) desenquadramento de quaisquer das Subordinações Mínimas por 10 (dez) Dias
Úteis consecutivos;
c) apuração do Índice de Inadimplência acima de 90 (noventa) dias superior a 25%
(vinte e cinco por cento), conforme calculado e comunicado pela GESTORA;
d) apuração do Índice de Liquidez inferior a 01 (um) pelo período superior a 30 (trinta)
dias consecutivos, na forma deste Regulamento;
e) desenquadramento da Reserva de Amortização superior a 10 (dez) Dias Úteis
consecutivos, conforme calculada e comunicada pela ADMINISTRADORA;
f) desenquadramento da Reserva de Caixa por um prazo superior a 10 (dez) Dias Úteis
consecutivos, conforme calculada e comunicada pela GESTORA;
g) desenquadramento do Limite de Concentração por Devedor por um prazo superior
a 20 (vinte) Dias Úteis, conforme verificado pela GESTORA com base em informações
fornecidas pelo CUSTODIANTE no dia 15 (quinze) de cada mês ou no primeiro Dia
Útil subsequente;
h) descumprimento, pela ADMINISTRADORA, pela GESTORA, pelo AGENTE
DE COBRANÇA LÍDER e/ou pelo CUSTODIANTE, de seus deveres e obrigações
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estabelecidos neste Regulamento e nos demais Documentos do FUNDO, desde que
não sanado no prazo de 05 (cinco) Dias Úteis contado do recebimento da notificação;
i) renúncia de qualquer prestador de serviços contratado para prestar serviços para o
FUNDO, desde que não substituído no prazo de 60 (sessenta) Dias Úteis contados da
renúncia; e
j) manutenção do Patrimônio Líquido médio do FUNDO inferior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) por período de 3 (três) meses consecutivos.
20.2. Na ocorrência de quaisquer dos Eventos de Avaliação, a ADMINISTRADORA,
independentemente de qualquer procedimento adicional, deverá (i) suspender
imediatamente o pagamento de qualquer parcela de amortização de Cotas
Subordinadas Júnior em andamento, se houver, e os procedimentos de aquisição de
Direitos Creditórios; e (ii) convocar, no prazo de 05 (cinco) dias contados da ocorrência
de quaisquer dos Eventos de Avaliação, uma Assembleia Geral para decidir se o Evento
de Avaliação constitui um Evento de Liquidação.
20.3. No caso de a Assembleia Geral deliberar que quaisquer dos Eventos de Avaliação
constituem um Evento de Liquidação a ADMINISTRADORA deverá implementar os
procedimentos definidos no Capítulo XXI deste Regulamento, incluindo a convocação
de nova Assembleia Geral para deliberar sobre a liquidação do FUNDO, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias contados da data da Assembleia Geral que deliberou a
constituição do Evento de Liquidação.
20.4. Caso a Assembleia Geral delibere que o Evento de Avaliação não constitui um
Evento de Liquidação, a ADMINISTRADORA deverá adotar as medidas aprovadas
pelos Cotistas na referida Assembleia Geral para manutenção das atividades regulares
do FUNDO, bem como para o saneamento do Evento de Avaliação.
20.5. Na hipótese de deliberação de que o Evento de Avaliação não constituir um
Evento de Liquidação, os Cotistas que votarem contra tal deliberação não terão direito
à solicitação de resgate de suas Cotas.
20.6. O direito dos Cotistas titulares das Cotas Subordinadas Júnior ao recebimento
de qualquer pagamento de amortização das Cotas Subordinadas Júnior ficará suspenso
durante o período compreendido entre a data de ocorrência de quaisquer Eventos de
Avaliação até (i) a data da deliberação, pela Assembleia Geral referida no item 20.4
acima, de que o referido Evento de Avaliação não dá causa à liquidação antecipada do
FUNDO, independentemente da implementação de eventuais ajustes aprovados pelos
Cotistas na referida Assembleia Geral ou (ii) a data em que todos os valores devidos
aos Cotistas titulares de Cotas Seniores e de Cotas Subordinadas Mezanino tiverem
sido integralmente pagos pelo FUNDO, caso se decida na referida Assembleia Geral
pela liquidação antecipada do FUNDO.
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CAPÍTULO XXI – DA LIQUIDAÇÃO DO FUNDO
21.1. Cada Série de Cotas Seniores e subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino do
FUNDO será liquidada por ocasião do término do seu prazo de duração, conforme
estabelecido no respectivo Suplemento.
21.2. O FUNDO será liquidado única e exclusivamente nas seguintes hipóteses:
a) por deliberação de Assembleia Geral; ou
b) caso seja deliberado em Assembleia Geral que um Evento de Avaliação constitui um
Evento de Liquidação.
21.3. Na ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação, independentemente de
qualquer procedimento adicional, a ADMINISTRADORA deverá (i) suspender
imediatamente o pagamento de qualquer resgate ou amortização em andamento, se
houver, e os procedimentos de aquisição de Direitos Creditórios; (ii) convocar, no
prazo de 05 (cinco) dias, uma Assembleia Geral para que os Cotistas deliberem sobre
as medidas que serão adotadas visando preservar seus direitos, suas garantias e
prerrogativas, observando o direito de resgate dos Cotistas dissidentes de que trata o
item 21.4. abaixo.
21.4. Se a decisão da Assembleia Geral for a de não liquidação do FUNDO, fica desde
já assegurado o resgate dos Cotistas dissidentes que o solicitarem, pelo valor destas e
de acordo com a disponibilidade de recursos e o cronograma de pagamentos a ser
definido na respectiva Assembleia Geral do FUNDO.
21.5. Na hipótese de liquidação do FUNDO, após o pagamento das despesas e
encargos do FUNDO, será pago aos titulares de Cotas Seniores, se o patrimônio do
FUNDO assim permitir, o valor apurado conforme o disposto no Suplemento da
respectiva Série, proporcionalmente ao valor das Cotas. O total do eventual excedente,
após o pagamento aos titulares das Cotas Seniores, será pago primeiro aos titulares de
Cotas Subordinadas Mezanino e depois aos titulares de Cotas Subordinadas Júnior,
conforme a respectiva quantidade de Cotas de cada titular, observando-se que:
a) os Cotistas poderão receber tal pagamento em Direitos Creditórios, cujo valor deverá
ser apurado com observância ao disposto neste Regulamento, desde que não haja caixa
disponível e assim seja deliberado em Assembleia Geral convocada para este fim; e
b) a ADMINISTRADORA poderá, ainda, com base em aprovação da Assembleia
Geral, alienar parte ou a totalidade dos Direitos Creditórios de titularidade do
FUNDO, pelo respectivo valor, apurado com observância ao que dispõe este
Regulamento, acrescido de todos os custos e despesas necessários para a liquidação e
extinção do FUNDO, devendo utilizar os recursos da eventual alienação no resgate das
Cotas.
21.6. Na hipótese de (i) o FUNDO não possuir recursos em caixa suficientes para
fazer frente à liquidação das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino, e (ii)
a Assembleia Geral não chegar a acordo comum referente aos procedimentos de dação
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em pagamento dos Direitos Creditórios e dos Ativos Financeiros para fins de
pagamento de resgate dessas Cotas, os Direitos Creditórios e os Ativos Financeiros
serão dados em pagamento aos Cotistas, mediante a constituição de um condomínio,
cuja fração ideal de cada Cotista será calculada de acordo com a proporção de Cotas
detida por cada titular sobre o valor total das Cotas em circulação à época. Após a
constituição do condomínio acima referido, a ADMINISTRADORA estará
desobrigada em relação às responsabilidades estabelecidas neste Regulamento,
ficando autorizada a liquidar o FUNDO perante as autoridades competentes.
21.7. A ADMINISTRADORA deverá notificar os Cotistas (i) para que estes elejam
um administrador para o referido condomínio de Direitos Creditórios e Ativos
Financeiros, na forma do Artigo 1.323 do Código Civil Brasileiro, (ii) informando a
proporção de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros a que cada Cotista fará jus, sem
que isso represente qualquer responsabilidade da ADMINISTRADORA perante os
Cotistas após a constituição do referido condomínio.
21.8. Caso os titulares das Cotas não procedam à eleição do administrador do
condomínio referido nos parágrafos acima, essa função será exercida pelo titular de
Cotas que detenha a maioria das Cotas em circulação.
21.9. A liquidação do FUNDO será gerida pela ADMINISTRADORA, observando
(i) as disposições deste Regulamento ou o que for deliberado na Assembleia Geral; e
(ii) que cada Cota de determinada Classe será conferido tratamento igual ao conferido
às demais Cotas de mesma Classe.
CAPÍTULO XXII – DA ORDEM DE APLICAÇÃO DOS RECUROS
22.1. A partir da data da primeira integralização de Cotas e até a liquidação do
FUNDO, sempre preservada a manutenção de sua boa ordem legal, administrativa e
operacional, a ADMINISTRADORA obriga-se, por meio dos competentes débitos e
créditos realizados nas contas correntes de titularidade do FUNDO, a alocar os
recursos decorrentes da integralização das Cotas e do recebimento dos ativos
integrantes da carteira do FUNDO, na seguinte ordem:
a) na constituição da Reserva de Caixa;
b) no pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do FUNDO, devidos nos
termos deste Regulamento e da regulamentação aplicável;
c) no pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios;
d) na constituição da Reserva de Amortização;
e) na amortização das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e as
condições deste Regulamento e dos Suplementos de cada Série;
f) na amortização das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação, observados os
termos e as condições deste Regulamento e dos Suplementos das Cotas Subordinadas
Mezanino; e
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g) na amortização de Cotas Subordinadas Júnior, observados os limites, os termos e as
condições deste Regulamento e do Suplemento das Cotas Subordinadas Júnior.
22.2. Exclusivamente na hipótese de liquidação do FUNDO, os recursos decorrentes
da integralização das Cotas e do recebimento dos ativos integrantes da carteira do
FUNDO serão alocados na seguinte ordem:
a) no pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios cuja cessão já tenha
ocorrido previamente à data de decretação da liquidação;
b) no pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do FUNDO, devidos nos
termos deste Regulamento e da legislação aplicável;
c) na amortização e resgate das Cotas Seniores, observados os termos e as condições
deste Regulamento e dos Suplementos de cada Série, até o seu resgate;
d) na amortização e resgate das Cotas Subordinadas Mezanino, após resgate integral
das Cotas Seniores, observados os termos e as condições deste Regulamento e do
Suplemento das Cotas Subordinadas Mezanino; e
e) na amortização e resgate de Cotas Subordinadas Júnior, após o resgate integral das
Cotas Subordinadas Mezanino, observados os limites, os termos e as condições deste
Regulamento e do Suplemento das Cotas Subordinadas Júnior.
CAPÍTULO XXV - DOS ENCARGOS DO FUNDO
23.1. Constituem encargos do FUNDO, além da Taxa de Administração, as seguintes
despesas, que podem ser debitadas pela ADMINISTRADORA:
a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;
b) despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e
informações periódicas, previstas neste Regulamento ou na regulamentação
pertinente;
c) despesas com correspondências de interesse do FUNDO, inclusive comunicações
aos Cotistas;
d) honorários e despesas do Auditor Independente, encarregado da revisão das
demonstrações financeiras e das contas do FUNDO e da análise de sua situação e da
atuação da ADMINISTRADORA;
e) emolumentos e comissões pagas sobre as operações do FUNDO;
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f) honorários de advogados, custas e despesas correlatas feitas em defesa dos interesses
do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação, caso o mesmo
venha a ser vencido;
g) quaisquer despesas inerentes à constituição ou à liquidação do FUNDO ou à
realização de Assembleia Geral;
h) taxas de custódia de ativos do FUNDO;
i) despesas com a contratação de Agência Classificadora de Risco;
j) despesas com os AGENTES DE COBRANÇA, no tocante à prestação dos serviços
de agente de cobrança;
k) despesas com o profissional especialmente contratado para zelar pelos interesses
dos Cotistas, como representante dos Cotistas; e
l) contribuição anual devida às bolsas de valores ou à entidade do mercado de balcão
organizado em que o FUNDO tenha as suas Cotas admitidas à negociação.
23.2. Quaisquer outras não previstas como encargos do FUNDO devem correr por
conta da ADMINISTRADORA.
CAPÍTULO XXIV - DA PUBLICIDADE E DA REMESSA DE DOCUMENTOS
24.1. A ADMINISTRADORA divulgará, ampla e imediatamente, qualquer ato ou
fato relevante relativo ao FUNDO, tal como a eventual alteração da classificação de
risco do FUNDO ou dos Direitos Creditórios e demais ativos integrantes da respectiva
carteira, sem prejuízo das demais hipóteses previstas pela legislação, de modo a
garantir que todos os Cotistas tenham acesso às informações que possam, direta ou
indiretamente, influir em suas decisões quanto à respectiva permanência no mesmo,
se for o caso.
24.2. A divulgação das informações previstas neste artigo deve ser feita por meio de
publicação no periódico utilizado para a divulgação de informações do FUNDO e
mantida disponível para os Cotistas na sede e agências da ADMINISTRADORA e
nas instituições que coloquem Cotas do FUNDO.
24.2.1. Sem prejuízo do envio aos Cotistas, na forma prevista no item 24.2, e à
entidade administradora de mercado organizado onde as Cotas estejam admitidas à
negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao FUNDO ou aos
ativos integrantes de sua carteira deve ser: (i) divulgado por meio do Sistema de Envio
de Documentos disponível na página da CVM; e (ii) mantido na página da
ADMINISTRADORA na internet (www.cmcapitalmarkets.com.br) e, enquanto a
distribuição estiver em curso, na página do distribuidor na internet.
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24.3. A ADMINISTRADORA deve, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o
encerramento de cada mês, colocar à disposição dos Cotistas, em sua sede e
dependências, informações sobre:
a) o número de Cotas de propriedade de cada um e o respectivo valor;
b) a rentabilidade do FUNDO, com base nos dados relativos ao último dia do mês; e
c) o comportamento da carteira de Direitos Creditórios e demais ativos do FUNDO,
abrangendo, inclusive, dados sobre o desempenho esperado e o realizado.
24.4. A ADMINISTRADORA deve enviar à CVM, através do Sistema de Envio de
Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, em até
90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social ao qual se refiram, as
demonstrações financeiras anuais do FUNDO.
24.5. As demonstrações financeiras do FUNDO estarão sujeitas às normas de
escrituração, elaboração, remessa e publicação previstas na Instrução CVM nº 489 e
serão auditadas por Auditor Independente registrado na CVM.
24.6. O exercício social do FUNDO tem duração de 01 (um) ano, com término em
novembro de cada ano.
CAPÍTULO XXVII – DO FORO
25.1. Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para propositura de
quaisquer ações judiciais relativas ao FUNDO ou a questões decorrentes da aplicação
deste Regulamento.
São Paulo, 07 de novembro de 2019

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL
EMPÍRICA PME, neste ato representado por sua Administradora.
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ANEXO I – DEFINIÇÕES
Os termos e expressões previstos no Regulamento e nos Anexos do FUNDO, indicados
em letra maiúscula, no singular ou no plural, terão os significados a seguir atribuídos:
ANBIMA:

é a Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais

ADMINISTRADORA:

é a CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA.,
instituição financeira autorizada pela CVM para o
exercício profissional de administração de carteiras
de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório
nº 13.690, de 4 de junho de 2014, com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1.195, 4º andar, Vila Olímpia,
CEP 04547-004, inscrita no CNPJ sob o
nº 02.671.743/0001-19;

Agência de Classificação a agência classificadora de risco das Cotas Seniores
de Risco:
e/ou Cotas Subordinadas Mezanino quando emitidas
pelo FUNDO;
AGENTES
COBRANÇA:

DE são 0 AGENTE DE COBRANÇA LÍDER, bem
como os escritórios de advocacia e/ou empresas
especializadas de cobrança contratados pelo
FUNDO para realizar a cobrança judicial e/ou
extrajudicial dos Direitos Creditórios Inadimplidos;

AGENTE DE COBRANÇA é o Originador;
LÍDER:
Assembleia Geral:

Assembleia geral de Cotistas do FUNDO;

Auditor Independente:

é a empresa de auditoria independente contratada
pela ADMINISTRADORA, nos termos deste
Regulamento, ou sua sucessora a qualquer título,
encarregada da revisão das demonstrações
financeiras, das contas do FUNDO e da análise de
sua situação e da atuação da ADMINISTRADORA;

Ativos Financeiros:

são os ativos
Regulamento;

B3

éa B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão;

BACEN:

o Banco Central do Brasil;

listados

no

item

3.12

deste
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BANCO DE COBRANÇA:

é a instituição financeira, responsável pela cobrança
ordinária dos boletos bancários dos Direitos
Creditórios;

CCB:

as Cédulas de Crédito Bancário, nos termos da Lei nº
10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada,
que poderão ser emitidas, assinadas e endossadas,
fisicamente ou por meio eletrônico;

Cedente:

é a BIZCAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., com sede na
Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 7º andar – parte,
Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro,
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
nº
27.757.072/0001-34 ou as Instituições Financeiras;

Classe:

qualquer das classes de Cotas, que incluem as Cotas
Seniores, Cotas Subordinadas Júnior e as diferentes
classes de Cotas Subordinadas Mezanino;

CMN:

Conselho Monetário Nacional;

Condições de Cessão:

é(são) a(s) condição(ões) que deve(m) ser
atendida(s) pelos Direitos Creditórios Elegíveis, cuja
verificação é feita pelo Originador;

Conta do FUNDO:

a conta corrente de titularidade do FUNDO;

Contrato de Cessão:

o Contrato de Promessa de Cessão de Direitos
Creditórios sem Coobrigação e Outras Avenças,
celebrado entre o FUNDO e o Cedente;

Contrato de Cobrança:

é o contrato de cobrança dos Direitos Creditórios
Inadimplidos celebrado com os respectivos
AGENTES DE COBRANÇA;

Contrato
Correspondente
Bancário:

de é o contrato de correspondente bancário celebrado
entre o Originador e cada Instituição Financeira;

Cotas:

todas as Cotas emitidas pelo FUNDO, quando
referidas indistintamente, independentemente de
Classe ou Série;

Cotas Seniores:

as Cotas seniores de quaisquer séries emitidas pelo
FUNDO, que não se subordinam às demais classes
de Cotas para efeito de amortização, resgate e
distribuição de rendimentos da carteira do FUNDO;
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Cotas Subordinadas:

Cotas
Júnior:

as Cotas Subordinadas Júnior e as Cotas
Subordinadas Mezanino, quando referidas em
conjunto;

Subordinadas as Cotas subordinadas emitidas pelo FUNDO, que se
subordinam às Cotas Seniores e às Cotas
Subordinadas Mezanino, respectivamente e nesta
ordem de preferência, para efeito de amortização,
resgate e distribuição de rendimentos da carteira do
FUNDO;

Cotas
Subordinadas todas as Classes de Cotas que se subordinam às Cotas
Mezanino:
Seniores e que têm prioridade em relação às Cotas
Subordinadas Júnior para efeito de amortização,
resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do
FUNDO;
Cotista:

o investidor que venha adquirir Cotas de emissão do
FUNDO;

Cotista Senior:

o investidor que venha adquirir Cotas Seniores de
emissão do FUNDO;

Cotista Subordinado:

o investidor que venha adquirir Cotas Subordinadas
de emissão do FUNDO;

Cotista
Subordinado o investidor que venha adquirir Cotas Subordinadas
Mezanino:
Mezanino de emissão do FUNDO;
Cotista
Júnior:

Subordinado o investidor que venha adquirir Cotas Subordinadas
Júnior de emissão do FUNDO;

Critérios
Elegibilidade:
CUSTODIANTE:

de são os critérios que devem ser atendidos pelos
Direitos Creditórios Elegíveis, cuja validação é feita
pelo CUSTODIANTE;
é a CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA.,
instituição financeira com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de
Carvalho, n.º 1195/4 e Sala 2A/Conj. 42, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.685.483/0001-30,, ou quem lhe
vier a suceder, como instituição responsável pela
prestação dos serviços de custódia qualificada e
controle dos ativos integrantes da carteira do
FUNDO e demais serviços correlatos, de que tratam
o Art. 38 da Instrução CVM 356, contratado às
expensas do Fundo;

- 46 -

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 751, OUT3, Página 47

CVM:

a Comissão de Valores Mobiliários;

Data de Apuração:

é todo o último Dia Útil de cada mês calendário;

Data de Aquisição:

é cada data de aquisição de Direitos Creditórios
Elegíveis pelo FUNDO;

Devedores:

as pessoas jurídicas de pequeno e médio porte,
devedoras dos Direitos Creditórios Elegíveis;

Dia Útil:

todo e qualquer dia que não seja sábado, domingo ou
feriado nacional ou, ainda, dias em que, por qualquer
motivo, não haja expediente bancário ou dias em que
não funcionar o mercado financeiro em âmbito
nacional, na Cidade de São Paulo;

Direitos Creditórios:

os Direitos Creditórios Performados e os Direitos
Creditórios a Performar formalizados por meio da
emissão de CCB em favor das Instituições
Financeiras, originados pelo Originador (na
qualidade
de
prestador
de
serviços
de
correspondente
bancário
das
Instituições
Financeiras, nos termos dos Contratos de
Correspondente Bancário), que poderão ser
cedidos/transferidos, na forma da lei: (i) pelas
Instituições Financeiras para o FUNDO; ou (ii)
primeiramente, pelas Instituições Financeiras para o
Cedente e, posteriormente, pelo Cedente para o
FUNDO;

Direitos Creditórios
Performar

a os Direitos Creditórios oriundos de operações de
financiamento de bens para entrega futura,
representados por CCB, que atendam às Condições
de Cessão e Critérios de Elegibilidade previstos neste
Regulamento;

Direitos
Creditórios Direitos Creditórios oriundos de operações de
Performados
concessão de empréstimos e/ou financiamento de
bens, representados por CCB, que atendam às
Condições de Cessão e Critérios de Elegibilidade
previstos neste Regulamento;
Direitos
Elegíveis:

Creditórios os
Direitos
Creditórios
que
atendam
cumulativamente às Condições de Cessão e aos
Critérios de Elegibilidade para serem cedidos e
transferidos ao FUNDO, nos termos do Contrato de
Cessão e da legislação aplicável;
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Direitos
Creditórios os Direitos Creditórios cedidos ao FUNDO que não
Inadimplidos:
forem devidamente pagos pelos Devedores, na data
de seus respectivos vencimentos;
Documentos do FUNDO:
Documentos
Representativos
Créditos

em conjunto ou isoladamente, o Regulamento, os
Suplementos e o Contrato de Cessão;

dos em conjunto, as CCBs, devidamente endossadas ao
FUNDO, juntamente com os seus anexos e os
respectivos instrumentos apartados de constituição
de garantias reais ou fidejussórias, se houver, e os
demais documentos relativos à cessão dos créditos
provenientes das CCBs, incluindo termos de cessão,
termos/cartas de endosso, se houver, e o Contrato de
Cessão;

Eventos de Avaliação:

as situações descritas no Capítulo XX deste
Regulamento;

Eventos de Liquidação:

as situações descritas no Capítulo XXI deste
Regulamento;

FUNDO:

o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
BIZCAPITAL
EMPÍRICA
PME;

GESTORA:

a EMPÍRICA INVESTIMENTOS GESTÃO DE
RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade
de Barueri, Estado de São Paulo, na Al. Rio Negro,
500, Torre B, conjunto 502 – Alphaville, e inscrita no
CNPJ sob o nº 10.896.871/0001-99, ou quem lhe vier
a suceder;

IGP-M:

o Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas;

Índice de Atraso:

é definido como a razão entre: (a) volume de Direitos
Creditórios, com vencimento no mês em análise, em
atraso a mais de 90 (noventa) dias ou que tenham
sido pagos com atraso superior a 90 (noventa) dias e
(b) volume total de Direitos Creditórios com data de
vencimento no mesmo mês.

Índice
Inadimplência:

de é a maior média móvel de 3 (três) meses do Índice de
Atraso de 90 (noventa) dias.
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Índice de Liquidez:

índice de liquidez da carteira do FUNDO, conforme
definido no item 3.20 do Regulamento;

Instituições Financeiras: são as instituições financeiras que celebrem e
mantenham Contrato de Correspondente Bancário
com o Originador;
Instrução CVM 356:

a Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001
e suas alterações;

Instrução CVM 400:

a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003
e suas alterações;

Instrução CVM 476:

a Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 e
suas alterações;

Instrução CVM 489:

a Instrução CVM nº 489, de 14 de janeiro de 2011 e
suas alterações;

Instrução CVM 539:

a Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013
e suas alterações;

Instrução CVM 555:

a Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014
e suas alterações;

Investidor Qualificado:

são os investidores qualificados, conforme definidos
na Instrução CVM 539;

Investidor Profissional:

são os investidores profissionais, conforme definidos
na Instrução CVM 539;

Limite de Concentração é o limite de concentração por Devedor conforme
por Devedor
definido no item 3.14 do Regulamento;
Manual
Provisionamento:
Originador:

de é o manual de provisionamento sobre os direitos
creditórios da ADMINISTRADORA registrado
junto a ANBIMA;
é
a
BIZCAPITAL
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO
LTDA., sociedade empresária
limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Lucena,
nº 124, conjunto 601 - Botafogo, CEP 22260-020,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
24.077.504/000178, neste ato representada na
forma de seu contrato social;
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Partes Relacionadas:

as partes relacionadas de uma entidade incluem,
direta ou indiretamente, os seus sócios, acionistas ou
controladores, sejam estes pessoas físicas ou
jurídicas, as entidades por ela controladas, as
entidades coligadas, as entidades que integram o
mesmo grupo econômico ou que estejam sob controle
comum e os membros da administração das
entidades citadas acima e os membros próximos de
suas respectivas famílias;

Patrimônio Líquido:

a soma das disponibilidades do FUNDO, mais o
valor da carteira, mais os valores a receber, menos as
exigibilidades e provisões;

Reserva de Amortização: é a reserva constituída para pagamento das
amortizações de cada Série de Cotas Seniores e cada
classe das Cotas Subordinadas Mezanino;
Reserva de Caixa:

é a reserva constituída para pagamento de encargos e
despesas do FUNDO;

Resolução CMN 2.907:

é a Resolução CMN nº 2.907, de 29 de novembro de
2001, conforme alterada;

SERASA

a SERASA S.A., sociedade anônima com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Alameda dos Quinimuras, nº 187, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 62.173.620/0001-80;

Série:

as séries de Cotas Seniores;

SMS:

significa short message service ou serviço de
mensagens curtas – serviço utilizado para troca de
mensagens de textos breves enviadas ou recebidas
através de um aparelho móvel de telefonia celular.

Subordinações
Mínimas:

significam a Subordinação Mínima Sênior e a
Subordinação Mínima Mezanino, quando designadas
em conjunto;

Subordinação
Mezanino:

Mínima é o somatório do valor total das Cotas Subordinadas
Júnior equivalente ao percentual indicado no item
10.1, alínea “b”, deste Regulamento;

Subordinação
Sênior:

Mínima é o somatório do valor total das Cotas Subordinadas
equivalente ao percentual indicado no item 10.1,
alínea “a”, deste Regulamento;
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Suplemento:

Suplemento de cada série de Cotas Seniores, de cada
classe de Cotas Subordinadas Mezanino;

Taxa de Administração:

Remuneração prevista no item 16.1 do Regulamento.

Taxa DI:

a variação acumulada de 100,00% (cem por cento)
das taxas médias diárias do DI – Depósito
Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”,
expressas na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e
divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, no website www.cetip.com.br ou naquele que
vier a substituí-lo futuramente;

Tesouro Nacional:

a Secretaria do Tesouro Nacional, criada em 10 de
março de 1986, por meio do Decreto nº 95.452;

WhatsApp:

é o aplicativo utilizado em smartphones para envio e
recebimento de mensagens de texto e voz.
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DA NATUREZA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS,
DO PROCESSO DE ORIGINAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS E DA
POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO PELO ORIGINADOR
I.

Natureza

1.1
Os Direitos Creditórios consistirão em: (i) Direitos Creditórios
Performados oriundos de operações de concessão de empréstimos ou financiamento
de bens destinados a pessoas jurídicas, ou (ii) Direitos Creditórios a Performar
oriundos de operações de financiamento de bens, ambas formalizadas por meio da
emissão de CCB em favor das Instituições Financeiras, originados pelo Originador (na
qualidade de prestador de serviços de correspondente bancário das Instituições
Financeiras, nos termos dos Contratos de Correspondente Bancário), que poderão ser
cedidos/transferidos, na forma da lei: (i) pelas Instituições Financeiras para o
FUNDO; ou (ii) primeiramente, pelas Instituições Financeiras para o Cedente e,
posteriormente, pelo Cedente para o FUNDO.
II.

Processo de Originação

2.1
A originação das operações de empréstimo e/ou de financiamento de
bens se dá pelas Instituições Financeiras, por meio da atuação do Originador, na
qualidade de correspondente bancário contratado pelas Instituições Financeiras. O
Originador será responsável pelas seguintes atividades, dentre outras: (i) captação de
clientes; (ii) avaliação do perfil de cada cliente para fins de concessão de crédito e
respectivas condições, conforme as diretrizes e alçadas de concessão de crédito
estabelecidas pela respectiva Instituição Financeira; (iii) elaboração do cadastro dos
clientes e formalização dos instrumentos.
III.

Política de Concessão de Crédito

3.1.
Para a concessão dos empréstimos e/ou de financiamentos de bens, cada
Instituição Financeira adota uma política de concessão de crédito baseada na análise
de determinadas informações e documentos relativos aos Devedores, tais como, mas
não limitadamente: (i) informações cadastrais do Devedor; (ii) restritivos em nome do
Devedor; (iii) faturamento mensal do Devedor; (iv) relação do solicitante coma o
Devedor (sócio, administrador, procurador, outros) (v) informações cadastrais do
solicitante; (iv) SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil.
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ANEXO III – POLÍTICA DE COBRANÇA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS
INADIMPLIDOS
I.

Recebimento Ordinário dos Direitos Creditórios

Os Direitos Creditórios vincendos serão liquidados por meio de boletos bancários
enviados aos Devedores, tendo o FUNDO por favorecido, emitidos pelo BANCO DE
COBRANÇA.
O recebimento dos Direitos Creditórios resultante da liquidação dos boletos será
efetuado diretamente na Conta do FUNDO, de titularidade do FUNDO, junto ao
BANCO DE COBRANÇA e os valores recebidos serão diariamente transferidos para
a Conta do FUNDO junto ao CUSTODIANTE.
II.
Cobrança dos Direitos Creditórios Inadimplidos
A cobrança dos Direitos Creditórios vencidos e não pagos será efetuada pelos
AGENTES DE COBRANÇA e observará os seguintes procedimentos, conforme
classificação de risco do Devedor:
Clientes de Alto Risco
O primeiro grupo de segmentação trata dos clientes de alto risco. São considerados
clientes de alto risco os que apresentam uma alta propensão a não pagarem uma
determinada parcela.
Régua de Cobrança para clientes de Alto Risco:
• D – 7: cliente recebe um e-mail e SMS com boleto para pagamento da próxima
parcela
• D + 0: cliente recebe um e-mail e SMS com lembrete de pagamento que sua
parcela vence no dia com boleto anexado
• D + 3: cliente recebe um e-mail e SMS avisando que não foi identificado
pagamento de sua parcela.
• D + 3: Cliente recebe contato via WhatsApp de time de cobrança. Caso o cliente
não responda ao WhatsApp, time de cobrança deve seguir tentando até o quinto
dia (D+5).
• D + 6: Cliente recebe ligação telefônica de time de cobrança (caso o contato via
WhatsApp não tenha funcionado).
• D + 7: cliente recebe um e-mail e SMS com boleto para pagamento da parcela
em aberto
• D + 15: cliente recebe um e-mail e SMS com boleto para pagamento da parcela
em aberto.
• D + 18: Cliente recebe mensagem avisando de negativação inerente em dois
dias.
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•
•
•
•
•

•
•
•

D + 20: Negativação de empresa e avalistas junto ao Serasa Experian com o
valor da parcela que está em aberto.
D + 30: Cliente recebe e-mail e SMS avisando de que o título está vencido a 30
dias
D + 31: Negativação de empresa e avalistas junto ao Serasa Experian com o valor
da parcela que está em aberto.
D + 45: Cliente recebe contato por WhatsApp ou telefonema oferecendo a
possibilidade de novos produtos de cobrança.
D + 61: Negativação de empresa e avalistas no Serasa Experian e Boa Vista SCPC
com o valor de todo o saldo devedor do contrato. Protesto do título caso
nenhuma das negativações tenha entrado e a empresa não possua nenhum
protesto ainda.
D + 80: Cliente recebe contato via WhatsApp ou ligação telefônica avisando de
envio do processo para cobrança judicial em 10 dias.
D + 90: Última tentativa de acordo com cliente via WhatsApp ou ligação
telefônica antes de enviar o título para cobrança judicial.
D + 91: Envio de cliente para cobrança judicial.

Clientes de Baixo Risco
São definidos como clientes de Baixo Risco todos aqueles clientes que não forem
classificados como Alto Risco.
Régua de Cobrança para clientes de Baixo Risco:
• D – 7: cliente recebe um e-mail com boleto para pagamento da próxima parcela
• D + 0: cliente recebe um e-mail e SMS com lembrete de pagamento que sua
parcela vence no dia seguinte
• D + 3: cliente recebe um e-mail e SMS avisando que não foi identificado
pagamento de sua parcela.
• D + 7: Cliente recebe contato via WhatsApp de time de cobrança. Caso o cliente
não responda WhatsApp, time de cobrança deve seguir tentando até o décimo
dia.
• D + 11: Cliente recebe ligação telefônica de time de cobrança (caso o contato via
WhatsApp ou telefone não tenha funcionado).
• D + 20: Cliente recebe mensagem via WhatsApp avisando de negativação
inerente em dez dias.
• D + 30: Cliente recebe WhatsApp avisando que negativação irá acontecer no dia
seguinte. Cliente recebe e-mail avisando de que o título está vencido a 30 dias e
negativação irá acontecer dia seguinte
• D + 31: Negativação de empresa junto ao Serasa Experian com o valor da parcela
que está vencida.
• D + 40: Cliente recebe contato via WhatsApp ou telefone avisando sobre
inerente negativação de avalistas e tentando uma última negociação.
• D + 45: Negativação dos avalistas junto ao Serasa Experian com o valor das
parcelas em aberto.
• D + 61: Protesto do título caso nenhuma das negativações tenha entrado.
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ANEXO IV – MODELO DE SUPLEMENTO DE COTAS SENIORES
SUPLEMENTO DA [...]ª SÉRIE DE COTAS SENIORES
1.

O presente documento constitui o suplemento nº [●] (“Suplemento”)

referente à [●]ª Série de Cotas Seniores (“Cotas Seniores da [●]ª Série”) emitida nos
termos do regulamento do “Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica
BizCapital PME” que terão as seguintes características:
1.
Da Quantidade de Cotas: Serão emitidas nos termos deste Suplemento e do
Regulamento [●] ([●]) Cotas Sênior da [●]ª Série no valor de R$ [●] ([●]) cada, na data
da primeira subscrição de Cotas da presente emissão (“Data de Subscrição Inicial da [●]
Série”), totalizando R$[●] ([●]).
2.
Do Prazo de Duração e Carência: As Cotas Sênior da [●]ª Série terão prazo de
duração de [●] ([●]) meses e prazo de carência do pagamento de amortização de principal
e juros de [●] ([●]) meses contados da data da primeira integralização (“Período de
Carência”).
3.
Da Subscrição e Integralização das Cotas: Na subscrição das Cotas Sênior da
[●] Série em data diversa da Data de Subscrição Inicial da [ ●] Série será utilizado o valor
da cota de mesma emissão em vigor no próprio dia da efetiva disponibilidade dos recursos
confiados pelo investidor ao FUNDO, calculado conforme o disposto no Regulamento e no
presente Suplemento. A subscrição e integralização de uma Cota Sênior ocorrerá na mesma
data.
4.
Do Critério para cálculo do valor da Cota Sênior: cada Cota Sênior desta
emissão terá seu valor de integralização, amortização ou resgate, calculado em todo Dia Útil
pela ADMINISTRADORA, de acordo com a fórmula abaixo: [●]
O disposto neste item não constitui promessa de rendimentos, estabelecendo meramente uma
expectativa para distribuição de rendimentos entre as Cotas das diferentes Classes e séries
existentes. Portanto, as Cotas auferirão rendimentos somente se os resultados da Carteira do
FUNDO assim permitirem.
5. Da Amortização Programada das Cotas: desde que o Fundo conte com recursos
suficientes, em moeda corrente nacional para amortização, será promovida [●], após o
término do Período de Carência e observada a ordem de alocação, no 5º dia útil do mês
subsequente ao [●] vencido (“Data de Amortização”), a amortização de parcela do valor de
cada Cota Sênior da [●] Série (“Amortização Programada”), a qual será equivalente ao valor
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apurado de acordo com a fórmula prevista no item anterior e as condições previstas no
Regulamento. O resgate das Cotas Seniores da [●][...]ª Série deverá ocorrer no término do
prazo de [●] meses contados da data da primeira integralização das Cotas Seniores da [●]
Série, quando o FUNDO deverá promover o resgate integral da respectiva Cota, observado
o cronograma abaixo:
Parcela

Mês da Amortização
(Após Período de Carência)

Saldo de Amortização
(Saldo bruto do último dia do
mês anterior ao mês da
amortização)
[●]

[●]

5.1.
A Amortização Programada prevista acima poderá ser acelerada, pelo regime
de caixa, a critério da GESTORA, para reenquadramento dos limites de concentração,
conforme definidos no Regulamento.
6.
Do Resgate das Cotas: As Cotas Sênior da [●] Série serão resgatadas ao
término do prazo estabelecido no item 1 acima, ou em virtude da liquidação do FUNDO.
7.
Da Oferta das Cotas: As Cotas Seniores da [●]ª Série serão objeto de
[distribuição pública, realizada nos termos da Instrução CVM 400, [em lote único e
indivisível] ou de distribuição pública com esforços restritos, realizada nos termos da
Instrução CVM 476,].
8.

Distribuidor: [●]

9.
Os termos utilizados neste Suplemento e que não estiverem aqui definidos têm o
mesmo significado que lhes foi atribuído no Regulamento.
10.
O presente Suplemento, uma vez assinado pela Instituição Administradora,
constituirá parte integrante do Regulamento e por ele será regido, devendo prevalecer as
disposições do Regulamento em caso de qualquer conflito ou controvérsia em relação às
disposições deste Suplemento. As Cotas Sênior terão as mesmas características, poderes,
direitos, prerrogativas, privilégios, deveres e obrigações atribuídas à classe de Cotas Sênior,
exceto com relação aos prazos e valores de amortização e resgate, bem como de
remuneração, especificados e expressamente previstos neste Suplemento para cada Série.

São Paulo, [DATA]
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ANEXO V – MODELO DE SUPLEMENTO DE COTAS SUBORDINADAS
MEZANINO
SUPLEMENTO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE [●]
1.

O presente documento constitui o suplemento nº [●] (“Suplemento”)

referente às Cotas Subordinadas Mezanino Classe [●] nos termos do regulamento do “Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Empírica BizCapital PME” que terão as seguintes
características:
1.
Da Quantidade de Cotas: Serão emitidas nos termos deste Suplemento e do
Regulamento [●] ([●]) Cotas Subordinadas Mezanino da Classe [●] no valor de R$ [●] ([
●]) cada, na data da primeira subscrição de Cotas da presente emissão (“Data de Subscrição
Inicial da Classe [●]”), totalizando R$[●] ([●]).
2.

Do Prazo de Duração e Carência: As Cotas Subordinadas Mezanino da Classe [
●] terão prazo de duração de [●] ([●]) meses e prazo de carência do pagamento de
amortização de principal e juros de [●] ([●]) meses contados da data da primeira
integralização (“Período de Carência”).
3.
Da Subscrição e Integralização das Cotas: Na subscrição das Cotas
Subordinadas Mezanino da Classe [●] em data diversa da Data de Subscrição Inicial da
Classe [●] será utilizado o valor da cota de mesma emissão em vigor no próprio dia da
efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Fundo, calculado conforme
o disposto no Regulamento e no presente Suplemento. A subscrição e integralização deverão
ocorrer na mesma data.
4.
Do Critério para cálculo do valor da Cota: cada Cota Subordinada Mezanino
da Classe [●] desta emissão terá seu valor de integralização, amortização ou resgate,
calculado em todo Dia Útil pela ADMINISTRADORA, de acordo com a fórmula abaixo: [
●]
O disposto neste item não constitui promessa de rendimentos, estabelecendo meramente uma
expectativa para distribuição de rendimentos entre as Cotas das diferentes Classes existentes.
Portanto, as Cotas auferirão rendimentos somente se os resultados da Carteira do FUNDO
assim permitirem.
5. Da Amortização Programada das Cotas: desde que o Fundo conte com recursos
suficientes, em moeda corrente nacional para amortização, será promovida [●], após o
término do Período de Carência e observada a ordem de alocação, no 5º dia útil do mês
subsequente ao [●] vencido (“Data de Amortização”), a amortização de parcela do valor de
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cada Cota Subordinadas Mezanino da Classe [●] (“Amortização Programada”), a qual será
equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no item anterior e as
condições previstas no Regulamento. O resgate das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe
[●] deverá ocorrer no término do prazo de [●] meses contados da data da primeira
integralização das Cotas Subordinadas Mezanino da Classe [●], quando o FUNDO deverá
promover o resgate integral da respectiva Cota, observado o cronograma abaixo:
Parcela

Mês da Amortização
(Após Período de Carência)

Saldo de Amortização
(Saldo bruto do último dia do
mês anterior ao mês da
amortização)

[●]

[●]

5.1.
A Amortização Programada prevista acima poderá ser acelerada, pelo regime
de caixa, a critério da GESTORA, para reenquadramento dos limites de concentração,
conforme definidos no Regulamento.
6.
Do Resgate das Cotas: As Cotas Subordinadas Mezanino da Classe [●]
serão resgatadas ao término do prazo estabelecido no item 1 acima, ou em virtude da
liquidação antecipada do FUNDO.
7.
Da Oferta das Cotas: As Cotas Subordinadas Mezanino da Classe [●] serão
objeto de [distribuição pública, realizada nos termos da Instrução CVM 400, [em lote único
e indivisível] ou de distribuição pública com esforços restritos, realizada nos termos da
Instrução CVM 476].
8.

Distribuidor: [●]

9.
Os termos utilizados neste Suplemento e que não estiverem aqui definidos têm o
mesmo significado que lhes foi atribuído no Regulamento.
10.
O presente Suplemento, uma vez assinado pela Instituição Administradora,
constituirá parte integrante do Regulamento e por ele será regido, devendo prevalecer as
disposições do Regulamento em caso de qualquer conflito ou controvérsia em relação às
disposições deste Suplemento. O prazo e valor de amortização, resgate e remuneração das
Cotas Subordinadas Mezanino serão especificados e expressamente previstos neste
Suplemento para cada classe.

São Paulo, [DATA]
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CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N.o: A0307515-000
SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO

1 - CREDOR
A SOCINAL S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, instituição financeira de direito
privado, com sede no município de Araruama no Estado do Rio de Janeiro, à Avenida Brasil, 10 - 4 andar centro e inscrita no CNPJ sob o número 03.881.423/0001-56.
2 - EMITENTE - PESSOA JURÍDICA
Nome: FOCO AGRONEGOCIOS SA
CNPJ: 17.166.865/0001-25
Inscrição Estadual: 294457771
Data da Fundação: 13/11/2012
Endereço: 112 Sul Rua SR 1, 25
Complemento: 14
Cidade: Palmas
Bairro: Plano Diretor Sul
UF: TO
CEP: 77020-170
3 - GARANTIAS - PESSOAIS
Avalista: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF: 056.751.926-03
RG: MG11606742
Órgão Emissor: SSP
Naturalidade: Guarai
Nacionalidade: Brasileiro
Data de Nascimento: 16/05/1982
Estado Civil: Casado
Endereço: Avenida Castelo Branco, 1872
Cidade: Guaraí
Bairro:
UF: TO
CEP: 77700-000
Avalista: Debora Borinato Ximenes Takatsu
CPF: 036.464.736-14
RG: MG6560730
Órgão Emissor: SSP
Naturalidade: Poços de Caldas, MG
Nacionalidade: Brasileira
Data de Nascimento: 05/06/1997
Estado Civil: Casado
Endereço: , 1872
Cidade: Guaraí
Bairro:
UF: TO
CEP: 77700-000
4 - CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - Data do Empréstimo/Financiamento: 29/07/2019
4.2 - Modalidade do Crédito: Capital de Giro - PJ
4.3 - Praça de Pagamento: Rio de Janeiro, RJ
Clicksign c7f05b86-dbf7-45b0-82d0-5556517f96ea
1f730105-4c85-4de1-91d9-3a61a8c4b13f
e23647f1-688a-4675-acef-8cce11fa6224
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4.4 - Valor do Crédito: R$ 150.000,00
4.5 - Valor do IOF: R$ 2.426,99
4.6 - Valor da TC: R$ 11.389,47
4.7 - Valor Total do Empréstimo/Financiamento: R$ 163.816,46
4.8 - Valor Líquido Creditado: R$ 150.000,00
4.9 - Quantidade de Parcelas: 18
4.10 - Valor das Parcelas: R$ 12.061,84
4.11 - Vencimento da Primeira Parcela: 23/09/2019
4.12 - Vencimento da Última Parcela: 22/02/2021
4.13 - Taxa prefixada de juros a.m. (%): 2,89
4.14 - Taxa prefixada de juros a.a. (%): 40,76
4.15 - Taxa prefixada de juros a.m. - CET (%): 3,80
4.16 - Taxa prefixada de juros a.a. - CET (%): 56,45
5 - DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO
Nome do Banco: Banco do Brasil S.A.
N.o da Agência: 2094
N.o da Conta: 24799-5
Tipo de Conta: Corrente
Favorecido: FOCO AGRONEGOCIOS SA
CNPJ: 17.166.865/0001-25
6 - FLUXO DE PAGAMENTOS DE PARCELAS
Id da Parcela

Vencimento

Valor

Parcela 1

23/09/2019

R$ 12.061,84

Parcela 2

21/10/2019

R$ 12.061,84

Parcela 3

21/11/2019

R$ 12.061,84

Parcela 4

23/12/2019

R$ 12.061,84

Parcela 5

21/01/2020

R$ 12.061,84

Parcela 6

21/02/2020

R$ 12.061,84

Parcela 7

23/03/2020

R$ 12.061,84

Parcela 8

22/04/2020

R$ 12.061,84

Parcela 9

21/05/2020

R$ 12.061,84

Parcela 10

22/06/2020

R$ 12.061,84

Parcela 11

21/07/2020

R$ 12.061,84

Parcela 12

21/08/2020

R$ 12.061,84

Parcela 13

21/09/2020

R$ 12.061,84

Parcela 14

21/10/2020

R$ 12.061,84

Parcela 15

23/11/2020

R$ 12.061,84

Parcela 16

21/12/2020

R$ 12.061,84

Parcela 17

21/01/2021

R$ 12.061,84

Parcela 18

22/02/2021

R$ 12.061,84

Na forma das cláusulas a seguir, por esta CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, doravante CÉDULA, emitida em
conformidade com a Lei nº 10.931, de 02/08/2004, pagarei à CREDORA ou à sua ordem, nas datas designadas
no item 6, a quantia constante no subitem 4.7, acrescida dos encargos estipulados no subitem 4.15, em
dinheiro, quantia esta certa, líquida e exigível, decorrente de operação de crédito. O valor do crédito (subitem
4.4 do preâmbulo) representado por esta CÉDULA, será liberado pela SOCINAL, deduzidos dos custos dos
subitens 4.5 e 4.6, quando for o caso, assim como possível(eis) saldo(s) devedor(es) em nome do EMITENTE,
Clicksign c7f05b86-dbf7-45b0-82d0-5556517f96ea
1f730105-4c85-4de1-91d9-3a61a8c4b13f
e23647f1-688a-4675-acef-8cce11fa6224
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conforme valor definido no subitem 4.8, em conta corrente do EMITENTE ou, caso não tenha conta corrente,
mediante cheque nominal ao EMITENTE ou ordem de pagamento ou outra forma prevista na legislação; no
caso de financiamento de bens e/ou serviços, mediante depósito em conta corrente do vendedor/fornecedor do
bem ou do prestador de serviços.
PRIMEIRA – Em garantia do integral cumprimento de todas as obrigações estabelecidas nesta cédula, o
EMITENTE dá a CREDORA as garantias mencionadas no item 3.
SEGUNDA – Em obediência aos termos do Art. 52, § 2º, da Lei 8078/1990,da Resolução 3.516 de 06/12/2007
e da Resolução 4.320 de 27/03/2014 do Banco Central do Brasil, fica assegurado ao EMITENTE a amortização
ou a liquidação deste empréstimo/financiamento com a utilização da taxa de juros pactuada nesta CÉDULA.
TERCEIRA – A dívida e os acessórios objetos desta CÉDULA vencer-se-ão por antecipação, independente de
aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se imediatamente exigíveis, nas hipóteses
previstas nos art. 333 e 1.425 do Código Civil, ou em quaisquer dos seguintes casos, se: a) O EMITENTE e/ou
seu(s) AVALISTA(S) incorrerem em processo de insolvência civil, entrarem em processo de liquidação
extrajudicial, tiverem sua falência decretada ou requererem recuperação judicial, dissolução amigável ou
judicial e protesto de títulos, bem como tiver o seu controle societário transferido direta ou indiretamente a
terceiro sem que a CREDORA tenha sido previamente consultada da decisão no sentido de manter vigentes as
condições desta CÉDULA;
b) Contra o EMITENTE e/ou seu(s) AVALISTA(S) for movida qualquer ação ou execução que afete as garantias
previstas neste título;
c) O EMITENTE transferir a terceiros, por qualquer forma, os direitos e obrigações que adquiriu e assumiu neste
título, sem consentimento, por escrito, da CREDORA;
d) Não forem verdadeiras as informações prestadas para obtenção do empréstimo/financiamento junto à
CREDORA;
e) O nome do EMITENTE e/ou seu(s) AVALISTA(S) constar(em) no cadastro de emitentes de cheques sem
fundos instituído pelo Banco Central do Brasil;
f) O EMITENTE ou seu(s) AVALISTA(S) notificado(s), por escrito, para que substitua(m) ou reforce(m) a(s)
garantia(s), deixar(em) de atender a notificação no prazo de 72 Horas.
QUARTA – Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes desta
CÉDULA, sobre as quantias devidas incidirão, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo
pagamento, as condições abaixo definidas e demais observações:
a) Juros remuneratórios de atualização por dia de atraso, calculados com a taxa de juros, vigente na data de
pagamento, praticada pela SOCINAL em suas operações de crédito. Se porventura a SOCINAL optar em cobrar
juros remuneratórios abaixo das taxas praticadas em suas operações de crédito, o fará por mera liberalidade
não gerando ao EMITENTE qualquer direito excepcional decorrente do exercício de tal faculdade;
b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração;
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor (es) atualizado (s);
d) A quitação de parcela(s) posterior(es) não implica quitação de parcela(s) anterior(es); e
e) Na hipótese de regularização da(s) parcela(s) que originou(aram) a inclusão nos órgãos de proteção ao
crédito, o EMITENTE ou seu AVALISTA(S), se for de seu interesse e mediante respectivo recibo de quitação
e/ou carta de anuência, ficará incumbido de providenciar a exclusão do registro caso o mesmo tenha sido
lançado pela SOCINAL e o comando de baixa sistêmica não seja possível pelo(s) órgão(s) para o mesmo dia,
ciente de que um novo atraso de parcela acarretará nova inclusão.
Parágrafo Único – Caso a CREDORA venha a recorrer a procedimento judicial ou extrajudicial, para a
cobrança de seu crédito, o EMITENTE se obriga a pagar todas as despesas pertinentes, mais honorários
advocatícios no percentual de 20% do valor total da dívida, caso haja o ajuizamento de qualquer medida
judicial; ou 10%, caso a cobrança seja extrajudicial, tudo nos termos do art. 28, § 1º, inciso IV, da Lei
10.931/2004.
QUINTA – Todas as despesas decorrentes deste título, inclusive impostos, registros, arquivos e formalização,
bem como as tarifas de ressarcimento decorrentes da emissão de boleto bancário para liquidação desta cédula,
serão pagos pelo EMITENTE.
SEXTA – O EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) autoriza(m) a CREDORA a consultar e incluir as informações
pertinentes a esta CÉDULA nos sistemas de informações de crédito e cadastro do Banco Central do Brasil,
assim como em cadastros negativos e positivos dos demais órgãos de proteção ao crédito, encaminhar
eventual processo de inadimplência as empresas de cobrança e/ou advogados estranhos ao seu quadro
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funcional para efeito de cobrança judicial ou extrajudicial podendo, ainda, a CREDORA repassar àqueles os
honorários advocatícios devidos pelo EMITENTE e/ou AVALISTA(S).
SÉTIMA – O(s) AVALISTA(S) nomeados no item 3, declara(am-se) solidariamente responsável(eis) com o
EMITENTE pelo cumprimento de todas as obrigações (principal e acessória), resultantes dessa Cédula, nos
termos do art. 264 e 265 do Código Civil.
OITAVA – O EMITENTE e/ou AVALISTA(S) por este instrumento, constituem-se mutuamente procuradores,
com recíprocos e especiais poderes irrevogáveis, e irretratáveis, para receber citação inicial, em caso de
eventual ação oriunda deste título, podendo, ainda, receber intimação de penhora, bem como de todos e
quaisquer atos processuais que se tornem necessários para o normal andamento do processo.
NONA – A presente CÉDULA é emitida em vias de conteúdo idêntico para as Partes envolvidas, diferenciadas
apenas pela expressão “NEGOCIÁVEL” e “NÃO NEGOCÍAVEL”, CREDOR e EMITENTE/AVALISTA(S),
respectivamente.
DÉCIMA – A CREDORA poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos, obrigações e garantias da
presente CÉDULA (via “NEGOCIÁVEL”), podendo, para tanto entregar ao cessionário toda a documentação
relativa ao crédito.
DÉCIMA-PRIMEIRA – O EMITENTE declara expressamente que ficou ciente, nesta data, dos fluxos
considerados no cálculo do CET – Custo Efetivo Total e de que a taxa percentual indicada no item 4.15 do
preâmbulo representa as condições vigentes na data do cálculo.
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Fica eleito o Foro da comarca do Rio de Janeiro-RJ, para dirimir todas as dúvidas ou controvérsias oriundas
deste instrumento, com renúncia de qualquer outro. Estando assim convencionadas e pactuadas, firmam as
Partes o presente instrumento, sendo esta CÉDULA emitida em vias de igual teor e forma, conforme cláusula
NONA, na presença dos avalistas abaixo.

Local e Data: Rio de Janeiro, 29/07/2019

Emitente: FOCO AGRONEGOCIOS SA

DECLARAÇÃO
Li previamente esta Cédula e não tenho dúvidas sobre quaisquer de suas cláusulas.

Avalista 1: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF: 056.751.926-03

Cônjuge: Debora borinato Ximenes Takatsu
CPF: 036.464.736-14

Para fins a que se destina esta cédula,
eu, MARCIO FERREIRA TAKATSU,
acima qualificado, declaro que o meu
estado civil é Casado nos termos do
novo Código Civil Brasileiro.

Avalista 2: Debora Borinato Ximenes
Takatsu
CPF: 036.464.736-14

Cônjuge: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF: 056.751.926-03

Para fins a que se destina esta cédula,
eu, Debora Borinato Ximenes Takatsu,
acima qualificado, declaro que o meu
estado civil é Casado nos termos do
novo Código Civil Brasileiro.
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Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 26 de Julho de 2019, 15:09

Contrato de Emprestimo - BizCapital - Foco Agronegocios Sa.pdf
Documento número #1f730105-4c85-4de1-91d9-3a61a8c4b13f

Assinaturas
Marcio Ferreira Takatsu
Assinou
Debora Borinato Ximenes Takatsu
Assinou

Log
26 Jul 2019, 15:09:22

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 criou este documento número 1f730105-4c85-4de1-91d9-3a61a8c4b13f. Data
limite para assinatura do documento: 29 de Julho de 2019 (23:59). Finalização automática após a
última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

26 Jul 2019, 15:09:22

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 adicionou à Lista de Assinatura:
marcio.takatsu@focoagro.com.br , para assinar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo
Operador para validação do signatário: nome completo Marcio Ferreira Takatsu, CPF
056.751.926-03 e data de nascimento 16/05/1982.
debora.takatsu@focoagro.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados pelo
Operador para validação do signatário: nome completo Debora Borinato Ximenes Takatsu, CPF
036.464.736-14 e data de nascimento 05/06/1997.

26 Jul 2019, 15:14:24

Marcio Ferreira Takatsu assinou. Pontos de autenticação: email
marcio.takatsu@focoagro.com.br (via token). CPF informado: 056.751.926-03. IP:
170.239.224.188. Componente de assinatura versão 1.45.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

26 Jul 2019, 15:29:42

Debora Borinato Ximenes Takatsu assinou. Pontos de autenticação: email
debora.takatsu@focoagro.com.br (via token). CPF informado: 036.464.736-14. IP: 177.126.81.16.
Componente de assinatura versão 1.45.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

29 Jul 2019, 13:52:56

Operador com email gabriel.ploc@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o
documento número 1f730105-4c85-4de1-91d9-3a61a8c4b13f.

Hash do documento original (SHA256): 485c59d82bd5a444d8f50a8666e40ca5a8924b6e21945d4f4f76e2cd458935bd
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1f730105-4c85-4de1-91d9-3a61a8c4b13f, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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Documento número #e23647f1-688a-4675-acef-8cce11fa6224

Assinaturas
Francisco Ferreira na qualidade de representante da BizCapital Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Assinou como endossatário
Madalena Marinho na qualidade de representante da Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
Assinou como endossante
Angela Martins na qualidade de representante da Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
Assinou como endossante

Log
30 Jul 2019, 10:22:43

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 criou este documento número e23647f1-688a-4675-acef-8cce11fa6224. Data
limite para assinatura do documento: 29 de Agosto de 2019 (23:59). Finalização automática após
a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 Jul 2019, 10:22:43

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 alterou o processo de assinatura. Finalização automática após a última
assinatura: habilitada.

30 Jul 2019, 10:22:43

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 adicionou à Lista de Assinatura:
endosso@bizcapital.com.br, para assinar como endossatário, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados
pelo Operador para validação do signatário: nome completo Francisco Ferreira na qualidade de
representante da BizCapital Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., CPF 053.026.017-45 e
data de nascimento 04/07/1978.

30 Jul 2019, 10:22:43

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 adicionou à Lista de Assinatura:
madalenamarinho.op@socinal.com.br, para assinar como endossante, com os pontos de
autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP.
Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Madalena
Marinho na qualidade de representante da Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
e CPF 909.335.087-00.

30 Jul 2019, 10:22:43

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 adicionou à Lista de Assinatura:
angelamartins.op@socinal.com.br, para assinar como endossante, com os pontos de
autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP.
Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Angela Martins
na qualidade de representante da Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento e CPF
384.365.407-78.
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30 Jul 2019, 10:27:20

Francisco Ferreira na qualidade de representante da BizCapital Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A. assinou como endossatário. Pontos de autenticação: email
endosso@bizcapital.com.br (via token). CPF informado: 053.026.017-45. IP: 200.152.99.46.
Componente de assinatura versão 1.46.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 Jul 2019, 14:14:36

Madalena Marinho na qualidade de representante da Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e
Investimento assinou como endossante. Pontos de autenticação: email
madalenamarinho.op@socinal.com.br (via token). CPF informado: 909.335.087-00. IP:
200.151.250.101. Componente de assinatura versão 1.46.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

30 Jul 2019, 14:15:16

Angela Martins na qualidade de representante da Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e
Investimento assinou como endossante. Pontos de autenticação: email
angelamartins.op@socinal.com.br (via token). CPF informado: 384.365.407-78. IP:
200.151.250.101. Componente de assinatura versão 1.46.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

30 Jul 2019, 14:15:23

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
e23647f1-688a-4675-acef-8cce11fa6224.

Hash do documento original (SHA256): d9dac126de12058e6de92ef2b9a54a514dbb0fe190cf732996c9fbf142c1d56e
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e23647f1-688a-4675-acef-8cce11fa6224, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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Documento número #c7f05b86-dbf7-45b0-82d0-5556517f96ea

Assinaturas
Fabio Feola na qualidade de representante da CM Capital Markets DTVM LTDA
Assinou como endossatário
Arthur Farme D Amoed na qualidade de representante da CM Capital Markets DTVM LTDA
Assinou como endossatário
Francisco Ferreira na qualidade de representante da BizCapital Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
Assinou como endossante

Log
30 Jul 2019, 14:32:04

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 criou este documento número c7f05b86-dbf7-45b0-82d0-5556517f96ea. Data
limite para assinatura do documento: 29 de Agosto de 2019 (23:59). Finalização automática após
a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 Jul 2019, 14:32:05

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 adicionou à Lista de Assinatura:
operacionaldtvm@cmcapital.com.br, para assinar como endossatário, com os pontos de
autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP.
Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabio Feola na
qualidade de representante da CM Capital Markets DTVM LTDA, CPF 077.566.048-57 e data de
nascimento 02/09/1965.

30 Jul 2019, 14:32:05

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 adicionou à Lista de Assinatura:
endosso@bizcapital.com.br, para assinar como endossante, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP. Dados informados
pelo Operador para validação do signatário: nome completo Francisco Ferreira na qualidade de
representante da BizCapital Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., CPF 053.026.017-45 e
data de nascimento 04/07/1978.

30 Jul 2019, 14:32:05

Operador com email contratos@bizcap.com.br na Conta e9a42929-3243-4ece-a24b82387a22b735 adicionou à Lista de Assinatura:
cm.operacionaldtvm@cmcapital.com.br, para assinar como endossatário, com os pontos de
autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; Data de Nascimento; endereço de IP.
Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Arthur Farme D
Amoed na qualidade de representante da CM Capital Markets DTVM LTDA, CPF 118.812.467-60 e
data de nascimento 11/08/1986.

30 Jul 2019, 14:33:39

Francisco Ferreira na qualidade de representante da BizCapital Securitizadora de Créditos
Financeiros S.A. assinou como endossante. Pontos de autenticação: email
endosso@bizcapital.com.br (via token). CPF informado: 053.026.017-45. IP: 187.102.134.189.
Componente de assinatura versão 1.46.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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30 Jul 2019, 14:35:28

Fabio Feola na qualidade de representante da CM Capital Markets DTVM LTDA assinou como
endossatário. Pontos de autenticação: email operacionaldtvm@cmcapital.com.br (via token).
CPF informado: 077.566.048-57. IP: 179.191.110.243. Componente de assinatura versão 1.46.1
disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 Jul 2019, 14:35:56

Arthur Farme D Amoed na qualidade de representante da CM Capital Markets DTVM LTDA
assinou como endossatário. Pontos de autenticação: email
cm.operacionaldtvm@cmcapital.com.br (via token). CPF informado: 118.812.467-60. IP:
179.191.110.243. Componente de assinatura versão 1.46.1 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

30 Jul 2019, 14:36:00

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
c7f05b86-dbf7-45b0-82d0-5556517f96ea.

Hash do documento original (SHA256): f2ac074135a28a84715a0d074f331427377c0eb7aeabb6dfd3b489589c32384c
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número c7f05b86-dbf7-45b0-82d0-5556517f96ea, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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Documento 6
Tipo documento:
PLANILHA
Evento:
PETIÇÃO
Data:
13/11/2020 18:30:46
Usuário:
SP237754 - ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
751

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721,
Planilha
de débitos judiciaisEvento 751, PLAN6, Página 1

1 of 1

http://drcalc.net/planilharesult.asp

Imprimir

Voltar

PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS
DÉBITO ATUALIZADO - EMPRESA: FOCO AGRONEGÓCIOS SA - CONTRATO Nº A0307515-000.
Data de atualização dos valores: novembro/2019
Indexador utilizado: TJ/SP (Tabela Tribunal Just SP-INPC)
Juros compensatórios compostos de 2,89% ao mês
Juros moratórios compostos de 1,00% ao mês
Acréscimo de 2,00% referente a multa.
Honorários advocatícios de 20,00%.

DATA

VALOR
SINGELO

23/9/2019
21/10/2019
21/11/2019
23/12/2019
21/1/2020
21/2/2020
23/3/2020
22/4/2020
21/5/2020
22/6/2020
21/7/2020
21/8/2020
21/9/2020
21/10/2020
23/11/2020
21/12/2020
21/1/2021
22/2/2021

12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84

ITEM DESCRIÇÃO
1
2
3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
* 10
* 11
* 12
* 13
* 14
* 15
* 16
* 17
* 18

PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA
PARCELA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

JUROS
VALOR
COMPENSATÓRIOS
ATUALIZADO
2,89% a.m.
12.060,63
12.066,66
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84

Sub-Total
TOTAL GERAL

MULTA
2,00%

TOTAL

256,63
124,15
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

260,49
250,79
241,24
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

13.284,93
12.790,33
12.303,08
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84
12.061,84

-------------------------------R$ 219.305,94

Sub-Total
Honorários advocatícios (20,00%)

707,18
348,73
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

JUROS
MORATÓRIOS
1,00% a.m.

(+)

R$ 43.861,19

R$ 43.861,19
-------------------------------R$ 263.167,13

(*) Data informada é maior que a data da correção.

18/11/2019 17:28
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Documento 7
Tipo documento:
DESPACHO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
13/11/2020 18:30:46
Usuário:
SP237754 - ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
751

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 751, DESP7, Página 1

ESTADO DO TOCANTINS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PALMAS
6ª VARA CÍVEL

AUTOS Nº: 0052037-74.2019.827.2729
AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXEQUENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
BIZCAPITAL EMPIRICA PME.
EXECUTADO: MÁRCIO FERREIRA TAKTSU, DEBORA
XIMENES TAKTSU e FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA.

BORINATO

Valor da causa: R$ 263.167,13
CHAVE DO PROCESSO ELETRÔNICO (EPROC) 807271101419
Passo a passo para acesso: acesse o seguinte endereço eletrônico: eproc1.tjto.jus.br > na coluna da esquerda posicione o
mouse em consulta pública e clique na opção “Rito Ordinário” > preencha a página seguinte com o número do processo
no primeiro campo e coloque a chave do processo, informada no cabeçalho, no segundo campo > dessa forma poderá
consultar o processo e seus arquivos.

DECISÃO

CITEM-SE os executados conforme solicitado na inicial na forma do artigo 829
do Código de Processo Civil/2015, inicialmente via AR para que, no prazo de
03 (três) dias, possam efetuar o pagamento da dívida pena de penhora de
tantos bens quantos bastem para garantia da execução ou, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, possa opor-se à execução por meio de embargos (art. 914,
do Código de Processo Civil/2015), independentemente de penhora, depósito
ou caução.

Nos termos do artigo 916, do Código de Processo Civil/2015 e dentro do prazo
para os Embargos, a parte executada poderá parcelar a dívida, depositando
em juízo 30% (trinta por cento) do valor executado, acrescido das custas
processuais e honorários advocatícios, e pagamento do restante em até 06
(seis) parcelas mensais, com incidência de correção monetária e juros de 1%
(um por cento) ao mês.

Entretanto, na hipótese de acolhimento do parcelamento, o não cumprimento
dos depósitos mensais acarretará em multa no valor de 10% (dez por cento)
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sobre o valor das prestações pendentes, na vedação de embargos e no reinício
da execução (artigo 916 § 5º, do Código de Processo Civil/2015).

Autorizo a expedição de certidão na forma do artigo 828 do Código de
Processo Civil.

Uma vez não encontrados os executados para ser citados fica determino que
sejam arrestados tantos bens quanto bastem para garantir a execução (artigo
830 do CPC).

Não havendo pagamento no prazo de 03 (três) dias, no mesmo sentido
determino a penhora de quantos bens forem necessários para garantia da
execução.

Em caso de não ocorrer pagamento ou frustração da penhora/bloqueio, desde
já determino o bloqueio judicial via sistema BACENJUD e RENAJUD.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), a serem
pagos pelo executado, nos termos do artigo 827, do Código de Processo
Civil/2015, observadas as condições dos §§1º e 2º do mesmo dispositivo legal,
no caso do integral pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários
advocatícios serão reduzidos pela metade e que o valor dos honorários poderá
ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à
execução.

A penhora e arresto se necessário deverão ser procedidos de carta precatória,
uma vez que dois dos executados residem na Comarca de Guaraí – TO, para
tanto expeça carta precatória e intime a parte exequente a diligenciar o
cumprimento.

Palmas-TO, data certificada no sistema.

EDIMAR DE PAULA
Juiz de Direito
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Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
16/11/2020 17:36:49
Usuário:
SP192978 - CRISTIANO TRIZOLINI
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
753
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL COMARCA
DE GUARAÍ - TO.

Processo nº 0002360-65.2020.8.27.2721.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA
INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ
sob o nº 14.051.028/0001-62 e M18 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E SERVIÇOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.575.466/001-58, por
seu advogado e bastante procurador que esta subscreve, nos autos da presente
RECUPERAÇÃO JUDICIAL movida por FOCO AGRONEGOCIOS S.A. e OUTROS, vem,
com o devido respeito, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:
I - DA SINTESE FÁTICA

1.1. A Recuperanda, em seus pedidos de eventos nº 113, 141 e
nº 211, alegou que realizou endossos/cessão de duplicatas “na modalidade FIDC”, mas que
os títulos endossados são “essenciais” e “indispensáveis” para a sua recuperação judicial,
razão pela qual deve ser determinada por esse D. Juízo a “suspensão dos endossos”
realizados aos fundos, que foram arrolados como credores na RJ, requerendo que os valores
neles consubstanciados sejam depositados judicialmente nos presentes autos.

1.2. Todavia, tal pedido deve ser indeferido de plano por este D.
Juízo, tendo em vista que os contratos em tela se trata de cessão definitiva de direitos
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creditórios, mediante pagamento à vista e, uma vez cedidos em definitivo, os créditos não
compõem mais o patrimônio da cedente e não possuem nenhuma relação com a
recuperação judicial.
II - DO CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO A TÍTULO DEFINITIVO E ONEROSO
FIRMADO NOS TERMOS DO ART. 286 DO CÓDIGO CIVIL

2.1 Tudo começou quando, o credor celebrou com a empresa
FOCO AGRONEGOCIOS S/A “Contratos de Cessão de Direitos Creditórios e Outras
Avenças” (docs. anexos), antecipando valores à empresa Recuperanda e, em contrapartida,
adquiriram junto à mesma os direitos creditórios das duplicatas mercantis devidamente
discriminadas nos termos de cessão, via endosso translativo (em preto), ou seja, havendo a
transmissão da titularidade do recebimento dos títulos mediante assinatura por parte da
empresa Cedente.

2.2. Isto é, o credor adiantou os valores em favor da
recuperanda e adquiriu os títulos de crédito por meio de endosso translativo (em preto)
para receber a quantia devida pelos sacados nas respectivas datas do vencimento,
possuindo, portanto, A PROPRIEDADE E TITULARIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO e
por este motivo o suposto crédito não pertence mais ao patrimônio da Recuperanda.

2.3.

Frise-se,AS

PARTES

APENAS

CELEBRARAM

CONTRATOS DE CESSÃO DE CRÉDITO A TÍTULO DEFINITIVO E ONEROSO FIRMADO
NOS TERMOS DO ART. 286 DO CÓDIGO CIVIL. Veja-se:

2.4. Ou seja, este Credor comprou duplicatas da Recuperanda
decorrentes de vendas mercantis ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, que foram pagas à vista (negócio pronto e acabado), SENDO CERTO QUE, A
VENDA DOS TÍTULOS EM QUESTÃO, OPEROU-SE EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E
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IRRETRATÁVEL. A GROSSO MODO, A RECUPERANDA "VENDEU" DETERMINADOS
TÍTULOS DE CRÉDITO PARA O CREDOR, QUE PAGOU UMA CONTRAPARTIDA POR
ELES, NÃO PODENDO JAMAIS SE APROPRIAR DE ALGO QUE NÃO LHE PERTENCE
MESMO EM CURSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

2.5. Nesse sentido, vale transcrever a lição de Nelson Nery
Junior, porque, totalmente aplicável, in casu:

"2. Conceito de cessão. Sendo o crédito um bem patrimonial, o credor
pode, como relativamente a outros bens, transmiti-lo por um contrato
translativo de direitos (Salvatier. Obigations, n. 267, p. 321). A cessão é
uma forma de alienação, porque a alienação (alienatio) é a 'transferência'
de um direito a outrem, por ato volitivo do titular' (Espínola. Sistema, v. II,
235, p. 232) e a cessão tem esse caráter duplo, de perda de aquisição de
um direito, no que toca ao seu titular. É uma forma de sucessão da
titularidade de uma relação obrigacional." (in Código Civil Comentado, 7ª
edição, RT, pág. 457 - g.n.).

2.6 LOGO, A POSSE E PROPRIEDADE DOS TÍTULOS
ADQUIRIDOS PELO CREDOR É DEFINITIVA, NÃO PERTENCENDO MAIS

AO

PATRIMONIO DA RECUPERANDA, ATÉ PELA NATUREZA DA OPERAÇÃO DE CESSÃO
DE CRÉDITO A TÍTULO DEFINITIVO E ONEROSO QUE SE DEU ANTERIORMENTE AO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO, POR EXEMPLO:
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2.7. Dessa forma, como o credor consolidou a propriedade
definitiva das duplicatas nos contratos de CESSÃO de títulos de crédito celebrado entre as
partes ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

2.8. ISTO É, ALUDIDO CRÉDITO NÃO SE TRATA DE DÍVIDA
JUNTO A RECUPERANDA, MAS SIM DE CRÉDITO DO CREDOR JUNTO ÀS EMPRESAS
SACADAS, TRATANDO-SE TAL PLEITO DE UMA TENTATIVA PELA RECUPERANDA DE
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DOS VALORES INERENTES ÀS DUPLICATAS
MERCANTIS CEDIDAS EM FAVOR DO CREDOR!!
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2.9. Ora, ESTE CONSAGRADO JUÍZO RECUPERACIONAL
NÃO PODE ADMITIR QUE A RECUPERANDA RECEBA EM DUPLICIDADE OS VALORES
INERENTES ÀS DUPLICATAS MERCANTIS CEDIDAS EM FAVOR DO CREDOR!!

2.10. Note-se, inclusive, que o negócio firmado entre as partes
além de ter sido concluído antes da Recuperação Judicial, os títulos comprados pelo
credor já foram performados, motivo pelo qual, a Recuperanda não pode tentar, através
de sua recuperação judicial, desfazer um negócios lícito, perfeito e acabado, sendo
certo que, o princípio de preservação da empresa não pode retroagir para quebrar um
contrato efetivado e cumprido pelas partes, sob pena da quebra dos princípios da
propriedade, do consensualismo, da obrigatoriedade das convenções e da boa-fé.

2.11. Nesse passo, vale salientar que os contratos são lícitos,
perfeitos e exigíveis, e devem ser respeitados. Assim, a Recuperanda não pode exigir, em
desrespeito ao contratado, os títulos já cedidos ao Impugnante e que agora lhe pertencem.
Neste sentido, é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:
“AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

TEMPESTIVIDADE.

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO
ANTECIPADO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO.
Preliminar contrarrecursal – Tempestividade do agravo. Tendo em vista a
data da ciência da procuradora acerca da decisão Recuperanda e o
protocolo do recurso, evidencia-se sua tempestividade.
Agravo - Observando-se que o contrato firmado pelos litigantes
caracteriza-se como ‘Cessão e aquisição de direitos de crédito e outra
avenças”, mediante o qual a cessionária – no caso, a Impugnante – passa
a ser titular do direito creditório insculpido no título de crédito por meio do
pagamento, nada mais havendo a cobrar ou reclamar da Recuperanda, não
há sujeitar seus efeitos à recuperação judicial e determinar depósito de
valores, sob pena de a empresa Impugnante pagar em duplicidade pelo
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mesmo

crédito

adquirido.

PRELIMINAR

CONTRARRECURSAL

DESACOLHIDA E AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJRS

-

Agravo

de

Instrumento

nº

70066711847

(0356562-

24.2015.8.21.7000), 5ª Câmara Cível, julgado em 16/12/2015). (grifamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE
CESSÃO

DE

CRÉDITO

COM

PAGAMENTO

ANTECIPADO.

NÃO

SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO.
Observando-se que o contrato firmado pelos litigantes caracteriza-se como
‘Cessão e aquisição de direitos de crédito e outra avenças”, mediante o
qual a cessionária – no caso, a Impugnante – passa a ser titular do direito
creditório insculpido no título de crédito por meio do pagamento, nada
mais havendo a cobrar ou reclamar da Recuperanda, não há sujeitar seus
efeitos à recuperação judicial e determinar depósito de valores, sob pena
de a empresa Impugnante pagar em duplicidade pelo mesmo crédito
adquirido.”
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

PROVIDO.

(TJRS

-

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO Nº 70068417260, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DES.ª ISABEL
DIAS ALMEIDA, COMARCA DE CACHOEIRINHA-RS) (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE
DETERMINA À EMPRESA DE FACTORING A RESTITUIÇÃO DAS
DUPLICATAS

NEGOCIADAS

COM

ELA

PELA

RECUPERANDA.

INADMISSIBILIDADE. TÍTULOS ADQUIRIDOS LEGITIMAMENTE PELA
FATURIZADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - Agravo de Instrumento nº
993.614-1, 18ª Câmara Cível, publicado em 04/12/2013). (grifamos)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Determinação para que a faturizadora
deposite nos autos os valores relativos aos créditos supostamente
entregues em garantia fiduciária de mútuo. Alegação da faturizadora de
inexistência de contrato de mútuo garantido por cessão fiduciária de
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direitos

creditórios.

Decisão

reformada.

Contrato

de

factoring.

Faturizadoras e securitizadoras que adquirem da recuperanda, a título
definitivo e oneroso, créditos representados por títulos, pagando por isso
soma em dinheiro. Inaplicabilidade do art. 49 §3º da LRF, do art. 1361 §1º
do CC ou das súmulas TJSP nº 60 e 62. Empresas que não são
instituições financeiras. Recurso provido. (TJSP - Agravo de Instrumento
nº

2030290-13.2013.8.26.0000,

1ª

Câmara

Reservada

de

Direito

Empresarial, julgado em 06/02/2014). (grifamos)

2.12. Do acórdão acima citado, importante transcrever o
seguinte trecho:
“Como defende a Impugnante, por meio do contrato firmado houve a
cessão definitiva e onerosa dos direitos de crédito representados pelos
títulos. Por consequência, evidentemente, não deverá querer habilitar-se
na recuperação para receber o crédito relativo aos títulos inadimplidos
pelos sacados/devedores, sob pena de contradizer sua
própria tese.
Nesse vértice, pode-se dizer não serem aplicáveis aos contratos firmados
pela recuperanda com faturizadoras ou securitizadoras o art. 49 §3º da
LRF, o art. 1361 §1º do CC ou as súmulas TJSP nº 60 e 62.” (grifamos)

2.13. Ademais, urge destacar que os contratos assinados antes
da recuperação judicial de uma empresa devem ser cumpridos por ambas as partes, não
sendo tal instituto apto a quebrar os pactos anteriormente firmados.

2.14. O próprio Credor já teve decisões favoráveis neste sentido
em outras Recuperações Judicias, cujos Tribunais entenderam que os títulos cedidos
possuem caráter definitivo e oneroso, uma vez perfomados não se submetem aos efeitos de
uma ação recuperanda, já que são de titularidade do cessionário:
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2.15. Portanto, totalmente descabido o pedido da Recuperanda,
devendo ser indeferido por este D. Juíz, tendo em vista que os contratos em tela se trata de
cessão definitiva de direitos creditórios, mediante pagamento à vista e, uma vez cedidos em
definitivo, os créditos não compõem mais o patrimônio da cedente e não possuem nenhuma
relação com a recuperação judicial

II - DA APROPRIAÇÃO INDÉBITO DA RECUPERANDA

3.1. Conforme já dito, após as operações de desconto de
duplicatas com antecipação de recebíveis, o gestor deste credor entrou em contato com o
sacado da FOCO AGRONEGÓCIOS S/A, devidamente abaixo discriminado, para pagamento
dos títulos cedidos, atendendo ao que dispõe o art. 290 do Código Civil, descobrindo que os
pagamentos foram realizados diretamente à empresa Recuperanda, que simplesmente
não repassou ao verdadeiro titular do crédito FIDC EXODUS INSTITUCIONAL, sendo
que os endossos das duplicatas e transferência de titularidade dos seus créditos
ocorreram antes do ajuizamento da Recuperação Judicial, caracterizando um
enriquecimento ilícito premeditado e crime de apropriação indébito, segue a relação
dos títulos vide quadro abaixo:
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Venc

Sacado

Documento Operação

Valor

30/10/2019 1773879- JOSENEI RICHART

1271

508415

58.640,00

30/10/2019 1773879- JOSENEI RICHART

1250

507521

55.194,00

30/10/2019 1773879- JOSENEI RICHART

1260

507902

50.776,47

30/10/2019 1773879- JOSENEI RICHART

1262

508126

50.776,47

30/10/2019 1773879- JOSENEI RICHART

1289

508126

59.700,00

3.2 Como prova do fato acima alegado, o sacado, Sr. JOSENEI
RICHART, brasileiro, agricultor, inscrito no CPF/MF sob nº 003.968.829-19, residente e
domiciliado na Fazenda Agrisoy, s/n, Zona Rural, Município de Acailandia, Estado do
Maranhão, CEP 65930-000, informou por email (docs. anexos) endereçado à vítima que
pagou os títulos diretamente à investigada que, por sua vez, reteve injustamente os valores e
não repassou a quem de direito;
De: AgriSoy Plantando Ideias Colhendo Soluções <agrisoy-jc@hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 11:48
Para: recred@srmasset.com.br; rafael.souza@trust.com.br
Assunto: TÍTULOS EM ABERTO

Bom dia,
Me chamo Josenei Richart, portador do CPF: 003.968.829-19, e venho por meio deste,
solicitar esclarecimento e providenciar as devidas baixas de Titulo Financeiros que constam
em meu nome através da empresa Exodus. A alguns meses atras tive alguns negócios com a
empresa FOCOAGRO que foram devidamente quitados, porém apos essas quitações,
apareceram títulos financeiros em meu CPF sem o meu consentimento e que desconheço,
onde foram negativados, entrei em contato com a empresa FOCOAGRO para que fosse
esclarecido e solucionado tal situação, ate então não tivemos retorno valido e nenhuma
solução quanto a isso. Peço que os Senhores possam ter uma resposta quanto a estas
pendencias e me passarem algum retorno. Para que assim seja feita as devidas baixas e as
negativações saiam de meu CPF.

Fico no aguardo de um retorno.
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Atenciosamente.

Josenei Richart

3.3. Em resumo, o suposto golpe da FOCO consiste em
realizar operações de adiantamento de recebíveis com Instituições Financeiras alguns
meses antes do ajuizamento da Recuperação Judicial, endossar em preto duplicatas
com vencimentos futuros, transferindo a titularidade do crédito e receber, em
contrapartida, quantias em dinheiro das duas pontas (instituições financeiras primeiro
e clientes depois) para se capitalizar ilicitamente e utilizar o instituto da recuperação
judicial como blindagem patrimonial e, por fim, legalizar o calote com deságio e prazos
longos!

3.4. A grande verdade é que, restou cabalmente comprovado
que os representantes legais da FOCO emitiram e negociaram duplicatas (recebíveis)
com Instituições Financeiras, recebendo assim o valor dos títulos antecipadamente, e
antes do vencimento induziu/aliciando os seus clientes (sacados das duplicatas) a
depositarem os valores em sua conta corrente após a cessão DEFINITIVA dos
respectivos créditos ao FIDC EXODUS INSTITUCIONAL, dando um verdadeiro golpe no
mercado financeiro com seu enriquecimento ilícito, configurando, em tese, os crimes
de apropriação indébito e estelionato, previstos nos artigos 169 e 171 do Código Penal:
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Art. 169 – Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro,
caso fortuito ou força da natureza: Pena – detenção, de um mês a um ano, ou
multa
“Art. 171 (Código Penal) - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.”

3.5. Inclusive, as suspeitas das práticas criminosas foram
devidamente noticiadas às autoridades policiais mediante pedido de abertura de inquérito
policial para apuração do crime de estelionato, emissão de duplicatas simuladas e
apropriação indébita.

3.6. Aliás, em caso idêntico ao presente, o D. Juízo da 1ª Vara
Cível de Mogi Guaçu-SP, nos autos da Recuperação Judicial nº 1002488-91.2020.8.26.0362,
decidiu precisamente que o crédito cedido a título definitivo e oneroso não se submete aos
efeitos da recuperação judicial, sendo possível a cobrança dos valores deles decorrentes
diretamente pelas instituições financeiras, inclusive, determinando que a recuperanda
deposite em Juízo tal quantia (doc. anexo), senão vejamos:
“(...) III) Às fls. 3.711/3.728 e 3.996/3.999 as credoras Nova SRM Administração de
Recursos e Finanças Ltda e Credit Partners Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não padronizados Credit Partners alegam que as recuperandas
estariam recebendo e cobrando valores decorrentes dos contratos de cessão
de crédito supramencinados e deixando de repassar a elas, instituições
financeiras e efetivas credoras dos valores, qualquer quantia. Qualificam tal
conduta de apropriação indébita, afirmando estarem as recuperandas utilizando a
recuperação judicial como forma de blindagem patrimonial. Pediram, assim, a
devolução

dos

valores

indevidamente

recebidos

pela

devedora;

a

reconsideração da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial; o
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afastamento dos sócios, como provimento de tutela de urgência, e nomeação de
gestor judicial para administração das sociedades recuperandas; e a instauração de
inquérito policial/processo criminal para apuração dos crimes de apropriação indébita
e de crime falimentar previsto no artigo 168, da Lei nº 11.101/05. Pois bem. As
práticas narradas pelas instituições financeiras, principalmente à luz do
decidido a fls. 1.906/1.926, decisão na qual analisados pormenorizadamente os
negócios jurídicos celebrados entre as partes, com conclusão pela sua não
submissão aos efeitos da recuperação judicial e bem assim pela possibilidade
de cobrança dos valores deles decorrentes diretamente pelas instituições
financeiras, sugerem a prática de atos dolosos com intuito de prejudicar
credores e, ainda, um descaso aos pronunciamentos deste Juízo. Ainda que a
prática que vigente entre as partes antes do ajuizamento da recuperação judicial
fosse a da cobrança e recebimento dos valores relativos aos créditos cedidos
diretamente pelas recuperandas, com o posterior repasse às instituições financeiras,
tal dinâmica, por evidente, se altera após a decisão que defere o processamento da
recuperação judicial. Ora, deferido o processamento da recuperação judicial, as
próprias limitações do regime recuperacional criam empecilho ao repasse de
quaisquer valores que entrem no caixa da recuperanda para credores
específicos. Assim, ao cobrarem os créditos cedidos e de exclusiva
titularidade dos Bancos e Fundos de Investimentos cessionários depois de já
deferido o processamento da recuperação judicial as recuperandas sabiam
que ditos valores jamais seriam transferidos aos verdadeiros titulares do
direito, em evidente prejuízo às instituições financeiras credoras. A conduta das
recuperandas, cobrando e recebendo valores dos devedores originários dessas
cessões de crédito antes da decisão que deferiu o processamento da recuperação
judicial, nos moldes do que sempre vinha sendo praticado entre as partes, não pode
ser enquadrado como de má-fé. Contudo, há nos autos elementos a confirmar as
alegações das instituições financeiras de que as recuperandas cobraram e
receberam valores de ditos devedores até mesmo após a decisão de fls. 1906 e
seguintes, que expressamente mencionava que a titularidade desses créditos
não era das recuperandas (cf. fls. 3.877/3.881), cientes de que esses valores
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jamais seriam repassados aos verdadeiros titulares das quantias. Ainda que o
ato sugira inadmissível má-fé, tendo em vista que a decisão de fls. 1.906/1.926 não
vedou de forma expressa a cobrança dos créditos pelas recuperandas e tendo em
vista que a questão ainda esta pendente de decisão definitiva, diante da oposição
dos embargos de declaração pelas recuperandas, tenho que por ora não se justifica
o pedido de afastamento dos administradores e sócios, com nomeação de gestor
judicial, e tampouco a pretensão de instauração de inquérito policial/processo
criminal para apuração dos crimes de apropriação indébita e de crime falimentar
previsto no artigo 168, da Lei nº 11.101/05. Por outro lado, tendo em vista que há
elevado risco de prejuízo irreversível aos credores dos créditos cedidos
mediante os contratos de cessão supramencionados no recebimento dos
valores diretamente pelas recuperandas, com base no poder geral de cautela
determino que a recuperanda deposite nos autos desta recuperação judicial ,
em 10 (dez) dias, todos os valores por ela recebidos e não repassados aos
cessionários, decorrentes das operações de cessão de crédito em discussão,
desde a data da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
Os valores depositados somente poderão ser disponibilizados aos credores ou às
recuperandas depois de decidida de forma definitiva a controvérsia. Pela mesma
razão, qualquer valor que venha a ser futuramente cobrado pelas recuperandas dos
devedores originários dessas operações, devem ser imediatamente depositados
judicialmente. (...)”

2.7. Diante desse fato, imperioso que este D. juízo determine a
restituição dos valores recebidos pela Recuperanda, referente aos títulos discriminados no
item 3.1. supra, uma vez que os valores retidos indevidamente pela recuperanda não estão
sujeitos à recuperação judicial.

III - DOS PEDIDOS

3.1. Posto isso, o credor requer:
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a)

A RESTITUIÇÃO

DOS

VALORES

RECEBIDOS

PELA RECUPERANDA,

REFERENTES AOS TÍTULOS DISCRIMINADOS NO ITEM 3.1. SUPRA, UMA VEZ
QUE NÃO SE SUBMETEM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TENDO SIDO RETIDOS
INDEVIDAMENTE POR SUPOSTA APROPRIAÇÃO INDÉBITA, NO PRAZO MÁXIMO
DE 48HS (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE CONVOLAÇÃO EM
FALÊNCIA.

b) o indeferimento dos pedidos da Recuperanda de eventos nº 113, 141 e nº 211,
tendo em vista que os contratos em tela se trata de cessão definitiva de direitos
creditórios, mediante pagamento à vista e, uma vez cedidos em definitivo, os
créditos não compõem mais o patrimônio da cedente e não possuem nenhuma
relação com a recuperação judicial.

3.2. Por fim, requer que as publicações e intimações da
presente demanda sejam realizadas em nome do advogado CRISTIANO TRIZOLINI,
inscrito na OAB/SP 192.978, e-mail: juridico@srmasset.com, sob pena de nulidade
processual.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
São Paulo, 12 de novembro de 2020.

CRISTIANO TRIZOLINI

FABIO DE ALENCAR KARAMM

OAB/SP 192.978

OAB/SP 184.968
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De: AgriSoy Plantando Ideias Colhendo Soluções <agrisoy-jc@hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2020 11:48
Para: recred@srmasset.com.br; rafael.souza@trust.com.br
Assunto: TÍTULOS EM ABERTO

Bom dia,
Me chamo Josenei Richart, portador do CPF: 003.968.829-19, e venho por meio deste,
solicitar esclarecimento e providenciar as devidas baixas de Titulo Financeiros que
constam em meu nome através da empresa Exodus. A alguns meses atras tive alguns
negócios com a empresa FOCOAGRO que foram devidamente quitados, porém apos
essas quitações, apareceram títulos financeiros em meu CPF sem o meu
consentimento e que desconheço, onde foram negativados, entrei em contato com a
empresa FOCOAGRO para que fosse esclarecido e solucionado tal situação, ate então
não tivemos retorno valido e nenhuma solução quanto a isso. Peço que os Senhores
possam ter uma resposta quanto a estas pendencias e me passarem algum retorno.
Para que assim seja feita as devidas baixas e as negativações saiam de meu CPF.
Fico no aguardo de um retorno.
Atenciosamente.
Josenei Richart
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DECISÃO
Processo Digital nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

1002488-91.2020.8.26.0362
Recuperação Judicial - Concurso de Credores
Packseven - Indústria e Comércio Ltda. e outros
Coletividade de Credores

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS

Vistos.

I) É caso de deferimento da consolidação substancial. A administradora judicial
demonstrou que, antes mesmo da aquisição das quotas das empresas F.R.F Embalagens
Eireli e Seal Indústria e Empreendimentos Ltda. pela empresa Packseven Indústria e
Comércio Ltda., as empresas recuperandas já formavam um grupo econômico de fato, o
que foi reforçado pela operação de aquisição de quotas societárias das demais empresas
pela Packseven Indústria e Comércio Ltda. A administradora judicial aponta que verificou a
presença entre as empresas de (i) operações com partes relacionadas; (ii) coincidências de
endereços e de administradores entre as recuperandas; (iii) atividade econômica
interdependente, sendo que uma empresa dependia da outra nas diferentes etapas do
processo produtivo; (iv) unificação de gestão operacional e de caixa; (v) garantias cruzadas
entre as empresas.
Constatou-se que as estruturas das pessoas jurídicas recuperandas são operacional e
financeiramente indissociáveis, exercendo suas atividades sob unidade gerencial, laboral e
patrimonial. Assim, o caso 'sub judice' preenche os requisitos da (i) interconexão das
empresas do grupo econômico; (ii) existência de garantias cruzadas entre as empresas do
grupo econômico; (iii) existência de coincidência de diretores.
Ademais, além de atender os requisitos essenciais supracitados, é certo que a consolidação
substancial proporcionará a melhor solução para fins de manutenção dos benefícios sociais
e econômicos que decorrem da preservação da atividade empresarial (empregos, riquezas,
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produtos, serviços, tributos, etc.), os quais devem prevalecer sobre o interesse particular de
alguns dos credores. Assim, afigura-se-me que a melhor estratégia para um seguimento
saudável das recuperandas é o tratamento consolidado de seus ativos e passivos.
De modo que, por estarem preenchidos os requisitos para a consolidação substancial como
alhures demonstrados, atento ao benefício econômico e social decorrentes da preservação
da atividade empresarial, aplico ao caso o instituto da consolidação substancial no presente
processo.

II) Quanto aos embargos de declaração, rejeito-os, não havendo qualquer omissão,
contradição ou obscuridade na decisão guerreada.
A decisão de fls. 1906 e seguintes enfrentou de forma decisiva o pedido de antecipação de
tutela em que as recuperandas pleiteavam que Bancos e Fundos de Investimentos se
abstivessem de negativar, protestar ou tomar qualquer outra medida para cobrança dos
créditos a eles cedidos pelas recuperandas em operações na modalidade “comissária”.
Conforme amplamente fundamentado na decisão guerreada, a cessão de créditos é modo de
transmissão de obrigação, com a substituição pessoal em um dos polos da relação jurídica.
Por essa razão, irrelevante se a cessão se dá ou não em caráter fiduciário, uma vez que o
negócio jurídico da cessão de crédito, por definição, transfere ao cessionário a titularidade
do direito do cedente.
O fundamento cardinal da decisão de fls. 1906 e seguintes que indeferiu a tutela de
urgência foi o de que os contratos de cessão de crédito operam a transferência ao
credor da titularidade dos créditos cedidos, bem como, como decorrência lógica, o
direito de receber diretamente dos devedores originários os créditos cedidos,
outorgando-lhe ainda o uso de todas as ações e instrumentos judiciais ou extrajudiciais
para receber ditos créditos.
Absolutamente todos os contratos acostados aos autos que tratam da cessão de créditos
das recuperandas a Bancos e Fundos de Investimentos ou bem deixam clara a possibilidade
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de as instituições financeiras e fundos de investimentos cessionários cobrarem/protestarem
diretamente os títulos cedidos dos devedores originários ou não proíbe tal faculdade.
Exemplificativamente, o contrato de fls. 4000 e seguintes deixa expressa a efetiva
transferência da titularidade dos créditos da recuperada Packseven ao Fundo de
Investimento cessionário, conforme os claros termos da cláusula 4.4.2 do contrato. O
mesmo se diga do contrato de fls. 3729 e seguintes, nos termos de sua clausula 2.4 e do
contrato de fls. 3580 e seguintes, também nos termos da cláusula 2.4. O contrato de fls.
3599 e seguintes, inclusive, não deixa pairar dúvidas de que, caso os direitos creditórios
cedidos pelas recuperandas à cessionária não fossem pagos nos seus respectivos
vencimentos, poderia a cessionária protestar os títulos ou indicar o nome dos devedores
originários, bem como da cedente, aos órgãos de proteção ao crédito (cláusula 5.3). Fato é
que todos os contratos acostados aos autos que versem sobre cessão de direitos creditórios
das recuperandas aos Bancos e Fundos de Investimento credores, quer a título de alienação
fiduciária de direitos creditórios, quer a título de mera cessão de crédito, indubitavelmente
transferiram a titularidade dos créditos, performados ou não, que as recuperandas
detinham contra seus clientes.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que, diversamente do equivocadamente sustentado pela
Administradora Judicial, a ausência de notificação dos devedores originários quanto à
cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor originário do cumprimento da
obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos
de restrição ao crédito, mas apenas dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação
diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. A ineficácia assinalada pelo
artigo 290 do Código Civil não significa que a dívida não possa ser exigida pelo
credor/cessionário na ausência da notificação em referência. Significa, apenas, que o
devedor poderá continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de
caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02. Tal
entendimento foi pacificado já há muito pelo Superior Tribunal de Justiça, não pairando
qualquer dúvida de que a ausência de notificação dos devedores originários não impede a
cobrança direta dos créditos diretamente destes pelo cessionário.
Logo, irreparável a decisão embargada.
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Cumpre, por fim, anotar que o que as recuperandas pretendem chamar de “operações
comissionárias” nada mais é do que uma cessão de crédito “secreta”. Como muitas
empresas clientes das recuperandas vedavam expressamente que as dívidas que tinham para
com elas fossem cedidas a terceiros, as recuperandas e os Bancos e Fundos de Investimento
travavam uma espécie de “acordo de cavalheiros” estipulando que esses créditos cedidos
somente fossem cobrados dos clientes pelas próprias recuperandas e, a seguir, o valor seria
repassado aos Bancos e Fundos credores. A prática permitia que a operação de cessão de
crédito fosse realizada livremente, antecipando às recuperandas dinheiro que ela somente
receberia em data futura, criando caixa imediato, sem que tal cessão de crédito maculasse a
relação das recuperandas com seus clientes, que haviam expressamente vedado tal cessão.
O crédito das recuperandas para com os devedores clientes era cedido aos Bancos e Fundos,
mas os clientes não ficavam sabendo. Por óbvio, essa cessão de crédito sigilosa somente
funciona para todos os envolvidos enquanto as cedentes continuam pagando aos
cessionários os créditos cedidos no seu vencimento. A partir do momento em que os
créditos cedidos deixam de ser adimplidos no prazo avençado, o segredo vem a lume, uma
vez que os credores, amplamente respaldados pelo Direito, passam a interpelar os
devedores originários para exercer seu direito de crédito. Os contratos de cessão acostados
aos autos em nenhum momento vedam aos cessionários a faculdade de, em caso de
inadimplemento, usarem de todas os meios judiciais e/ou extrajudiciais para recebimento
dos créditos de sua titularidade dos devedores originários. Assim, chamar a operação de
“comissionária” em nada altera a natureza jurídica do negócio travado.
Dessa forma, os embargos não merecem prosperar, de modo que mantenho o indeferimento
da tutela de urgência.

III) Às fls. 3.711/3.728 e 3.996/3.999 as credoras “Nova SRM Administração de Recursos e
Finanças Ltda” e “Credit Partners Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não
padronizados

Credit Partners” alegam que as recuperandas estariam recebendo e

cobrando valores decorrentes dos contratos de cessão de crédito supramencinados e
deixando de repassar a elas, instituições financeiras e efetivas credoras dos valores,
qualquer quantia. Qualificam tal conduta de apropriação indébita, afirmando estarem as
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recuperandas utilizando a recuperação judicial como forma de “blindagem” patrimonial”.
Pediram, assim, a devolução dos valores indevidamente recebidos pela devedora; a
reconsideração da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial; o
afastamento dos sócios, como provimento de tutela de urgência, e nomeação de gestor
judicial para administração das sociedades recuperandas; e a instauração de inquérito
policial/processo criminal para apuração dos crimes de apropriação indébita e de crime
falimentar previsto no artigo 168, da Lei nº 11.101/05.
Pois bem.
As práticas narradas pelas instituições financeiras, principalmente à luz do decidido a fls.
1.906/1.926, decisão na qual analisados pormenorizadamente os negócios jurídicos
celebrados entre as partes, com conclusão pela sua não submissão aos efeitos da
recuperação judicial e bem assim pela possibilidade de cobrança dos valores deles
decorrentes diretamente pelas instituições financeiras, sugerem a prática de atos dolosos
com intuito de prejudicar credores e, ainda, um descaso aos pronunciamentos deste Juízo.
Ainda que a prática que vigente entre as partes antes do ajuizamento da recuperação judicial
fosse a da cobrança e recebimento dos valores relativos aos créditos cedidos diretamente
pelas recuperandas, com o posterior repasse às instituições financeiras, tal dinâmica, por
evidente, se altera após a decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Ora,
deferido o processamento da recuperação judicial, as próprias limitações do regime
recuperacional criam empecilho ao repasse de quaisquer valores que entrem no caixa da
recuperanda para credores específicos. Assim, ao cobrarem os créditos cedidos e de
exclusiva titularidade dos Bancos e Fundos de Investimentos cessionários depois de já
deferido o processamento da recuperação judicial as recuperandas sabiam que ditos valores
jamais seriam transferidos aos verdadeiros titulares do direito, em evidente prejuízo às
instituições financeiras credoras.
A conduta das recuperandas, cobrando e recebendo valores dos devedores originários
dessas cessões de crédito antes da decisão que deferiu o processamento da recuperação
judicial, nos moldes do que sempre vinha sendo praticado entre as partes, não pode ser
enquadrado como de má-fé. Contudo, há nos autos elementos a confirmar as alegações das
instituições financeiras de que as recuperandas cobraram e receberam valores de ditos
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devedores até mesmo após a decisão de fls. 1906 e seguintes, que expressamente
mencionava que a titularidade desses créditos não era das recuperandas (cf. fls.
3.877/3.881), cientes de que esses valores jamais seriam repassados aos verdadeiros
titulares das quantias.
Ainda que o ato sugira inadmissível má-fé, tendo em vista que a decisão de fls. 1.906/1.926
não vedou de forma expressa a cobrança dos créditos pelas recuperandas e tendo em vista
que a questão ainda esta pendente de decisão definitiva, diante da oposição dos embargos
de declaração pelas recuperandas, tenho que por ora não se justifica o pedido de
afastamento dos administradores e sócios, com nomeação de gestor judicial, e tampouco a
pretensão de instauração de inquérito policial/processo criminal para apuração dos crimes
de apropriação indébita e de crime falimentar previsto no artigo 168, da Lei nº 11.101/05.
Por outro lado, tendo em vista que há elevado risco de prejuízo irreversível aos credores
dos créditos cedidos mediante os contratos de cessão supramencionados no recebimento
dos valores diretamente pelas recuperandas, com base no poder geral de cautela determino
que a recuperanda deposite nos autos desta recuperação judicial , em 10 (dez) dias, todos os
valores por ela recebidos e não repassados aos cessionários, decorrentes das operações de
cessão de crédito em discussão, desde a data da decisão que deferiu o processamento da
recuperação judicial.
Os valores depositados somente poderão ser disponibilizados aos credores ou às
recuperandas depois de decidida de forma definitiva a controvérsia. Pela mesma razão,
qualquer valor que venha a ser futuramente cobrado pelas recuperandas dos devedores
originários dessas operações, devem ser imediatamente depositados judicialmente.
Por fim, às fls. 3.877/3.881 a empresa “Mogiana Alimentos S/A” formulou pedido de
depósito judicial de valores, sob a alegação de que manteria relação comercial com a
devedora “Packseven Ind. e Com. Ltda” e estaria em dúvida em relação a quem efetuar o
pagamento de valores decorrentes de contrato de fornecimento. Nesse sentido, ressaltou que
o pagamento sempre foi realizado mediante depósito bancário em conta-corrente indicada
pela recuperanda, mas que teria recebido email do Banco Dayvocal informando que o
pagamento deveria ser realizado diretamente a ele e, por outro lado, orientação diversa da
recuperanda, solicitando que os pagamentos fossem efetivados diretamente a ela. Diante
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desse contexto, pede autorização para depósito nos autos da recuperação judicial dos
valores vencidos e por vencer, a fim de evitar protestos indevidos dos títulos e quaisquer
prejuízos aos interessados.
Diante das conclusões e determinações constantes dos itens anteriores desta decisão, defiro
o pedido de depósito judicial de valores formulado pela empresa Mogiana Alimentos S/A,
cabendo a ela apresentar o comprovante do ato.

Derradeiramente, incabível o pedido de reconsideração da decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial, tratando-se de questão a esta altura já superada.

Intime-se.
Mogi Guacu, 16 de outubro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS
Número: 507521

1. Cedente
NOME: FOCO AGRONEGOCIOS S/A
ENDEREÇO: QD 112 SUL RUA SR 9 LJ 02
CIDADE: PALMAS
CNPJ: 17.166.865/0001-25
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL
UF: TO CEP: 77020178

tal
me
n

te

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças nº 507521
("Contrato" é celebrado entre as seguintes partes (em conjunto denominadas como "Partes" e, individualmente, como "Parte")

2. Cessionário
NOME: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
CNPJ: 14.051.028/0001-62

oD

igi

3. Administradora
RAZÃO SOCIAL: SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40
ENDERECO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.350, 3º andar
BAIRRO: JD. PAULISTANO
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP CEP: 01452-002

sin

ad

4. Gestor
RAZÃO SOCIAL: Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
CNPJ: 11.504.852/0001-32
ENDERECO: ALAMEDA CLEVELAND, 509, 4º ANDAR
BAIRRO: CAMPOS ELÍSEOS
CIDADE: SÃO PAULO
FAX: 33342120
E-MAIL:
UF: SP CEP: 01218-000

As

5. Devedor Solidário

nto

NOME: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF/MF: 056.751.926-03
ENDEREÇO: AV CASTELO BRANCO, 1872
CIDADE: GUARAÍ
UF: TO CEP: 77700000
FAX:
E-MAIL:marcio.takatsu@focoagro.com.br

um
e

Sendo a Cedente, o Fundo, a Gestora e o(s) Devedor(es) Solidário(s) adiante denominados conjuntamente como "Partes" e
isoladamente como "Parte".
Pagamento pela cessão dos Direitos de Crédito, abaixo definidos:

Do
c

Forma
Valor
CNPJ Favorecido
TED
329.510,98
17.166.865/0001-25
Conta de Pagamento Digital Gerida por
M18 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS
LTDA.
Banco Destinatário
Agência
237 - BRADESCO
33910

Nome Favorecido
FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ
2.575.466/0001-58
Conta
74330
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tal
me
n

CONSIDERANDO QUE, o Cessionário é um fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de
condomínio aberto ("Fundo"), regido por seu respectivo regulamento ("Regulamento") e pelas normas em vigor que lhe são
aplicáveis, em especial a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.907, de 29 de novembro de 2001, ("Resolução CMN
2.907") e a Instrução Comissão de Valores Mobiliários nº 356, de 17 de dezembro de 2001 ("Instrução CVM 356"), e suas
alterações posteriores, cujo funcionamento encontra-se registrado na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM");
CONSIDERANDO QUE, o Regulamento prevê emissões de Quotas Seniores e Quotas Subordinadas, e parte ou a totalidade dos
recursos captados pelo Cessionário com as referidas emissões serão utilizados para a aquisição de direitos de crédito, de acordo
com a Política de Investimento prevista no Regulamento;

igi

CONSIDERANDO QUE, o Cessionário contratou a Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A. ("SRM" ou
"Gestora"), para realizar, entre outras atribuições (i) a análise e seleção dos Direitos de Crédito, abaixo definidos, a serem
adquiridos pelo Fundo; e (ii) a cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito, abaixo definidos;

oD

CONSIDERANDO QUE, a Cedente atua no ramo de sua atividade; e por meio das operações de compra e venda de produtos e/ou
serviços celebrados entre a Cedente e seus respectivos clientes ("Devedores"), que podem ser representados por contratos de
compra e venda de mercadorias, contrato de fornecimento de mercadorias, contrato de prestação de serviço, contrato de cessão de
crédito e direitos, cheques, duplicatas e/ou notas promissórias ("Direitos de Crédito");
CONSIDERANDO QUE, a Cedente foi devidamente selecionada pela Gestora, observados os requisitos previstos no
Regulamento, em especial na política de concessão de crédito do Fundo;

ad

CONSIDERANDO QUE, o Cessionário considera adquirir Direitos de Crédito da Cedente;

sin

CONSIDERANDO QUE, a Cedente é usuária de conta de pagamento digital, domiciliada no Banco Bradesco, na conta corrente
nº 74330, agência nº 33910, mantida e gerida pela M18 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS LTDA., sociedade
empresária limitada devidamente constituída e existente sob as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Alameda
Cleveland, nº 509, 3º andar, Bairro Campos Elíseos, CEP 01218-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 22.575.466/0001-58 ("Conta de Pagamento Digital"); e

CLÁUSULA I - DEFINIÇÕES

As

ISTO POSTO, resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças
("Contrato"), que será regido pelas cláusulas e condições a seguir dispostas.

nto

1.1. Os termos utilizados no presente Contrato iniciados em letra maiúscula (no singular ou no plural), quando não definidos de
outra forma neste Contrato, terão os significados atribuídos no Regulamento.
CLÁUSULA II - OBJETO E CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DE CRÉDITO

um
e

2.1.Os Direitos de Crédito, cedidos nos termos do presente Contrato, estão listados no anexo I a este Contrato ("Anexo I"), com
identificação dos títulos que os representam, dos Devedores, das respectivas datas de vencimento e valores nominais.
2.2. Para a cessão de Direitos de Crédito representados por títulos com cláusula à ordem, a Cedente deverá realizar o endosso em
preto em favor do Fundo.
2.3. A formalização da cessão dos Direitos de Crédito é condicionada à verificação dos seguintes requisitos, cumulativamente:
(a) atendimento da Política de Crédito constante do anexo II ao Regulamento;

Do
c

(b) confirmação da emissão e regular existência dos Documentos Comprobatórios, conforme definidos na cláusula 5.1 abaixo; e
(c) atendimento dos Critérios de Elegibilidade e das Condições de Cessão previstas no Regulamento, observadas as
responsabilidades estabelecidas no Regulamento para verificação desses critérios e condições.
2.4. A cessão e a transferência dos Direitos de Crédito ao Fundo são realizadas de forma irrevogável e irretratável, abrangendo
todas as suas garantias, privilégios, prerrogativas e demais acessórios.
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2.5. A Cedente é responsável pela origem, existência e correta formalização dos Direitos de Crédito ora cedidos ao Fundo.

te

CLÁUSULA III - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

tal
me
n

3.1. Após 3 (três) dias da assinatura deste Contrato, a Gestora enviará aos respectivos Devedores dos Direitos de Crédito: (a) o
boleto de cobrança para liquidação dos Direitos de Crédito na Conta do Fundo; e (b) notificação a respeito da cessão dos Direitos
de Crédito, em atendimento ao artigo 290 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil").
3.2. Caso a Cedente receba qualquer valor por engano em nome do Fundo, esta deverá repassar para a Conta do Fundo no prazo
de até 3 (três) dias úteis contados da data do recebimento.
CLÁUSULA IV - PAGAMENTO DA CESSÃO

4.1. Pela cessão e transferência dos Direitos de Crédito, o Fundo pagará à Cedente, nesta data, o valor de R$ 329.510,98
(TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), em moeda
corrente nacional, por meio de depósito na Conta de Pagamento Digital de titularidade da Cedente ("Preço de Cessão").

oD

CLÁUSULA V - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

igi

4.2. As Partes estabelecem, neste ato, que após o pagamento integral do Preço de Cessão, nada mais será devido pelo Fundo à
Cedente, pelo que a Cedente dá a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação à obrigação prevista no item
4.1 acima.

5.1. Observado o disposto neste Contrato, a Cedente deverá entregar à Gestora os documentos comprobatórios dos Direitos de
Crédito cedidos ("Documentos Comprobatórios"), em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data de assinatura do presente Contrato.

ad

5.2. Os Documentos Comprobatórios ficarão sob a guarda da Gestora, na condição de fiel depositária podendo a seu critério e
responsabilidade, mantê-los diretamente sob guarda e responsabilidade da Cedente, sem prejuízo da responsabilidade do
Custodiante nos termos da regulamentação aplicável.

sin

5.3. A Cedente se responsabiliza, única e exclusivamente, pela veracidade e suficiência dos Documentos Comprobatórios e de
todas as informações prestadas às demais Partes, inclusive a Gestora, nos termos deste Contrato.
CLÁUSULA VI - RESCISÃO

nto

As

6.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelo Fundo, mediante envio de notificação à Cedente e ao Devedor Solidário, na
ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses: (a) descumprimento pela Cedente e/ou pelo(s) Devedor(es) Solidário(s) de
qualquer obrigação assumida sob este Contrato; (b) verificação de falsidade, imprecisão ou insuficiência de quaisquer dos
Documentos Comprobatórios e/ou das informações e declarações prestadas pela Cedente, nos termos do presente Contrato; (c)
não substituição das garantias, devidamente aprovada pela Gestora, no interesse do Fundo, conforme item 7.3.1 abaixo; e (d)
início de qualquer procedimento de dissolução, liquidação ou decretação de falência, apresentação de pedido de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial da Cedente, por qualquer terceiro ou pela própria Cedente, bem como sua homologação.
6.2. Rescindido o Contrato nos termos do item 6.1 acima, o Fundo poderá exigir da Cedente e do(s) Devedor(es) Solidário(s) a
restituição imediata, em moeda corrente nacional, do Preço de Cessão, subtraído o valor equivalente aos Direitos de Crédito
liquidados até a data da rescisão, devidamente reajustado.

um
e

6.2.1. O saldo apurado conforme o item 6.2 acima será (a) atualizado anualmente pela variação do IGPM, ou em menor
periodicidade se admitido por lei, desde o pagamento do Preço de Cessão até a data da rescisão; e (b) acrescido de juros de mora
de 1% (UM por cento) ao mês, desde a data da rescisão até a sua efetiva restituição ao Fundo.
CLÁUSULA VII - GARANTIAS

Do
c

7.1. Nos termos e condições descritos nesta cláusula, a Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s), solidariamente, de forma
irrevogável e irretratável, obrigam-se como fiadores e principais pagadores dos Direitos de Crédito cedidos ao Fundo nos termos
do presente Contrato, incluindo principal, encargos e juros eventualmente incidentes, renunciando ao benefício de ordem previsto
nos artigos 333, parágrafo único, 366, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 do Código Civil e no artigo 794 do Código de
Processo Civil.
7.1.1. A Cedente emite, nesta data, nota promissória em valor correspondente à totalidade dos Direitos de Crédito cedidos ao
Fundo, com aval do(s) Devedor(es) Solidário(s), nos termos do anexo III ao presente Contrato.
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7.2. Sem prejuízo do item 7.1 acima, a Gestora, no interesse do Fundo, poderá exigir, conforme aplicável, que o(s) Devedor(es)
Solidário(s) preste(m) aval nos títulos representativos dos Direitos de Crédito.

tal
me
n

te

7.3. Na hipótese de falecimento ou insolvência do(s) Devedor(es) Solidário(s), a Cedente compromete-se a efetuar a substituição
desses garantidores, em no máximo 2 (dois) dias úteis, de forma razoável e mediante aprovação da Gestora, no interesse do
Fundo.
7.3.1. Na impossibilidade de substituição do(s) Devedor(es) Solidário(s), a Cedente apresentará ao Cessionário, em até 5 (cinco)
dias úteis, novas garantias, suficientes para a assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas nos termos deste
Contrato, as quais estarão ainda sujeitas à aprovação da Gestora, no interesse do Fundo.
CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

8.1. A Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s), conforme aplicável, declaram e garantem que:

(a) este Contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus
termos;

oD

igi

(b) a celebração do presente Contrato e o cumprimento das obrigações nele assumidas: (i) não violam qualquer disposição contida
em seus documentos societários ou em qualquer contrato de que sejam parte; (ii) não violam qualquer lei, regulamento, decisão
judicial, administrativa ou arbitral, a que estejam vinculados; e (iii) não exigem consentimento, ação ou autorização de qualquer
natureza; e
(c) os Direitos de Crédito são de exclusiva titularidade da Cedente e encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou restrições de qualquer natureza, não havendo qualquer fato impeditivo à sua cessão.

ad

8.2. A Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s) se responsabilizam por quaisquer danos e prejuízos que o Fundo venha a sofrer, em
razão de falsidade, imprecisão ou insuficiência das declarações prestadas nos termos do presente Contrato.

sin

8.3. Em caso de ações judiciais propostas pelos sacados dos títulos de crédito, a Cedente declara única e exclusivamente
responsável por eventuais vícios dos produtos e/ou decorrente de atividade sob sua responsabilidade transcorridos na operação,
eximindo a Cessionária de qualquer responsabilidade por eventuais danos causados a sacada e, consequentemente, indenizações,
cobranças e custa processuais desta natureza.
8.4. A Cedente será responsável por todos e quaisquer danos e prejuízos causados ao Cessionário decorrentes da inveracidade ou
inexatidão das declarações acima prestadas.

As

8.5. São obrigações da Cedente sem prejuízo das demais atribuições ajustadas neste Contrato:
(i) cumprir o Contrato e todas as ordens e decretos emanados de órgãos que tenham qualquer jurisdição ou autoridade com relação
ao objeto deste Contrato;

nto

(ii) dar ciência a Cessionária, por escrito, sobre quaisquer ações, notificações, interpelações, multas ou outras medidas judiciais ou
extrajudiciais que venham afetar direta ou indiretamente a execução deste Contrato; e
(iii) informar a Cessionária no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer reclamação de seus clientes referente ao objeto
deste Contrato.

um
e

CLÁUSULA IX - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRADORA
9.1. A Administradora, devidamente autorizada na forma do Regulamento, declara e garante, em nome do Fundo e, conforme o
caso, devidamente autorizada na forma de seus atos constitutivos, em seu próprio nome, neste ato, que:

Do
c

(i) é uma instituição financeira, validamente constituída e em funcionamento de acordo com a legislação aplicável e devidamente
habilitada e autorizada, nos termos das normas legais e regulamentares vigentes, a administrar fundos de investimento, possuindo
todas as condições técnicas e operacionais para prestar os serviços de administração do Fundo;
(ii) todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações necessários ao seu funcionamento foram regularmente obtidos e
encontram-se atualizados e seus livros contábeis estão regularmente abertos e registrados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, estando, também, devidamente atualizados;
(iii) a celebração deste Contrato e a assunção e o cumprimento das obrigações deste decorrentes estão devidamente autorizados
pelo Regulamento e/ou pelos atos constitutivos da Administradora, conforme o caso; e
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te

(iv) o Cessionário é um fundo de investimento em direitos creditórios e esta validamente em funcionamento mediante o seu
registro na CVM de acordo com a legislação e regulamentação em vigor.
CLÁUSULA X - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA GESTORA

tal
me
n

10.1. São obrigações da Gestora e interveniente do contrato, sem prejuízo das demais atribuições ajustadas neste Contrato:

(i) cumprir o Contrato e todas as ordens e decretos emanados de órgãos que tenham qualquer jurisdição ou autoridade com relação
ao objeto deste Contrato;
(ii) dar ciência à Cedente, por escrito, sobre quaisquer ações, notificações, interpelações, multas ou outras medidas judiciais ou
extrajudiciais que venham afetar direta ou indiretamente a execução deste Contrato; e
(iii) informar a Cedente no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer reclamação de seus clientes referente ao objeto deste
Contrato, desde que efetivamente entregue à Gestora

igi

CLÁUSULA XI - COBRANÇA

oD

11.1. Sem prejuízo das obrigações da Cedente e do(s) Devedor(es) Solidário(s) nos termos deste Contrato, a Gestora realizará a
cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito integrantes da carteira do Fundo não pagos nas respectivas datas de
vencimento, de acordo com a Política de Cobrança e as demais condições estabelecidas no Regulamento e/ou no Contrato de
Gestão.
11.1.1. O Cessionário se compromete a interromper qualquer procedimento de cobrança que tenha iniciado contra qualquer
Devedor, seja judicial ou extrajudicial, caso receba o pagamento integral do respectivo valor sujeito à cobrança, acrescido dos
respectivos juros, multas e demais encargos.

ad

CLÁUSULA XII - RECOMPRA DOS DIREITOS DE CRÉDITO

sin

12.1. A Cedente compromete-se a recomprar os Direitos de Crédito, vencidos ou não, dentro do prazo de 2 (dois) Dias Úteis da
solicitação pelo Fundo, nas seguintes hipóteses:
(a) se houver alteração ou cancelamento, total ou parcial, por qualquer motivo, das operações que deram origem aos Direitos de
Crédito;

As

(b) caso os Devedores apresentem qualquer exceção, defesa ou outra espécie de embargo ou objeção, judicial ou extrajudicial, ao
pagamento, total ou parcial, dos Direitos de Crédito, com fundamento em vício, defeito ou qualquer outro ato ou fato de
responsabilidade da Cedente;
(c) se, em razão de caso fortuito ou força maior, os Devedores se recusarem a efetuar o pagamento dos Direitos de Crédito na
respectiva data de vencimento; ou

nto

12.2. em qualquer outro caso de impossibilidade da prestação do serviço de cobrança extrajudicial dos Direitos de Crédito pela
Gestora.

um
e

12.3. O valor da recompra será estabelecido pelo Fundo e pela Gestora, com base na taxa utilizada para cálculo do deságio
aplicado na aquisição dos Direitos de Crédito pelo Fundo.
12.4. A Gestora, observado o disposto no presente Contrato, devolverá à Cedente os Documentos Comprobatórios dos Direitos de
Crédito cedidos em até 2 (dois) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento integral do valor da recompra.
CLÁUSULA XIII - COMUNICAÇÕES

Do
c

13.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os
seguintes endereços:
(a) se para a Cedente, utilizar as informações apresentadas no item 1 acima deste Contrato.
(b) para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
ENDERECO: Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 5º e 6ºandares
BAIRRO: ITAIM BIBI
CIDADE: SÃO PAULO
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UF: SP
CEP: 04543-001

tal
me
n

te

c) para a Gestora: Nova SRM - Administração de Recursos e Finanças S.A.
Alameda Cleveland, 509,4º andar, Campos Elísios,
São Paulo - SP
CEP 01218-000
Telefone: (11) 3334-2100
Fax: (11) 3334-2119
E-mail: faleconosco@srmasset.com.br

(d) se para o Devedor Solidário, utilizar as informações apresentadas no item IV, da página 1, acima neste contrato.

13.2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido
pelo correio, ou ainda por telegrama enviado aos endereços acima.

igi

13.3. As comunicações feitas por fax ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu
recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente).
13.4. A mudança de quaisquer dos endereços acima deverá ser comunicada a todas as Partes em até 30 (trinta) Dias Úteis.

oD

CLÁUSULA XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As Partes declaram ter recebido, antes da assinatura do presente Contrato, cópia do Regulamento, do qual conhecem o
inteiro teor, e estão de pleno acordo com os termos e condições nele estabelecidos, especialmente os requisitos necessários à
formalização da cessão dos Direitos de Crédito.

ad

14.2. Toda e qualquer modificação deste Contrato somente será válida e eficaz se feita por aditamento assinado pelas Partes.
14.3. O presente Contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores.

sin

14.4. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Contrato. Desta forma, nenhum atraso, omissão
ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba a quaisquer das Partes em razão de qualquer
inadimplemento de umas das Partes prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia, nem
constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

As

14.5. A Cedente concorda em isentar o Fundo de quaisquer responsabilidades, bem como ressarcir de quaisquer perdas, danos,
custos ou despesas (inclusive judiciais e honorários advocatícios), que o Fundo tenha que incorrer para a defesa de seus direitos e
interesses ou que tiver que suportar em decorrência dos Direitos de Crédito cedidos nos termos do presente Contrato.
14.6. É expressamente vedada a cessão por qualquer das Partes dos direitos e obrigações, nos termos deste Contrato, a terceiros.

nto

14.7. Salvo prazo específico previsto no presente Contrato, as obrigações ora assumidas deverão ser cumpridas em até 5 (cinco)
dias úteis contados do recebimento de notificação enviada por qualquer das Partes. Decorrido referido prazo, constituir-se-á a
Parte que deixar de cumprir a obrigação em mora.

um
e

14.8. As Partes reconhecem, desde já, que o presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, inclusive para os fins e
efeitos dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil.
14.9. Para efeito do presente Contrato, considera-se "dia útil" qualquer dia de segunda a sexta-feira, exceto (a) feriados ou dias em
que, por qualquer motivo, não houver expediente comercial ou bancário na cidade ou no Estado de São Paulo; ou (b) feriados de
âmbito nacional.

Do
c

14.10. Caso qualquer das disposições ora acordadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais
disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem as disposições afetadas por
outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
14.11. Salvo prazo específico previsto no presente Contrato, as obrigações ora assumidas deverão ser cumpridas em até 5 (cinco)
Dias Úteis contados do recebimento de notificação enviada por qualquer das Partes. Decorrido referido prazo, constituir-se-á a
Parte que deixar de cumprir a obrigação em mora.
14.12. Reconhecem, desde já, que o presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, inclusive para os fins e efeitos dos
artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

Verificado em 24/03/2020 11:30:01

Página 6 de 12

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 753, OUT4, Página 7

14.13. As Partes declaram e garantem que:

te

(i) Exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente, e que detêm as aprovações necessárias à celebração deste
Acordo e ao cumprimento das obrigações nele previstas;

tal
me
n

(ii) Observam as normas anticorrupção e as normas que vedam a prática de atos lesivos contra a administração pública nacional
ou estrangeira, segundo a/ Lei nº 12.846/13, sendo responsável pelas infrações a que der causa. Ficam, assim, as partes obrigadas
a cumprir, ou fazer cumprir, por si, suas afiliadas, controladas, ou controladoras, ou ainda eventuais subcontratados, as normas
que lhe forem aplicáveis, devendo (i) manter políticas ou procedimentos internos que assegurem integral cumprimento de tais
normas; (ii) dar conhecimento pleno de tais normas a todos os seus profissionais que venham a se relacionar com cada parte,
previamente ao início de sua atuação no âmbito deste Acordo; (iii) abster-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma
lesiva à administração pública, nacional ou estrangeira, no interesse ou para benefício próprio, exclusivo ou não;

igi

(iii) Não utilizam trabalho ilegal e se obrigam a não utilizar, direta ou indiretamente, por si, suas afiliadas, controladas ou
controladoras, ou ainda por seus fornecedores de produtos ou serviço, práticas de trabalho submetidos ou forçados a condições
ilegais de domínio do empregador (trabalho escravo), e mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz,
observadas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho ("CLT"), Estatuto da Criança e do Adolescente ("ECA") e
demais leis aplicáveis;

oD

(iv) Não utilizam práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais
como, mas não se limitando a, relacionadas a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
financeira, orientação sexual, situação familiar ou estado gravídico;

ad

(v) Comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente e erradicar práticas que a este sejam danosas, obrigando-se a atuar,
durante ou após a vigência deste Acordo, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, sempre em rigorosa
observância aos termos da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) e da
Lei 12.305/2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos ("PNRS"), assim como dos acordos setoriais derivados da PNRS
aplicáveis e demais leis ambientais, atos normativos e administrativos correlatos, emanados nos âmbitos federal, estadual ou
municipal, assumindo todas as responsabilidades estabelecidas em lei e decorrentes de suas atividades.

sin

(vi) São sociedades legalmente constituídas e existentes de acordo com a legislação brasileira, devidamente credenciada parta
exercer o ramo de sua atividade e em situação regular, de acordo com a legislação aplicável;
(vii) Possuem, em seu nome, todas as autorizações, licenças, aprovações, certificados, permissões e autorizações federais,
estaduais e municipais, materialmente exigidos por lei; e

CLÁUSULA XV - FORO

As

(viii) Estão absolutamente em dia com todas as suas obrigações, notadamente com aquelas de natureza fiscal, previdenciária e
trabalhista.

nto

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões
ou litígios decorrentes deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Do
c

um
e

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e
efeitos de direito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
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te

São Paulo/SP, 31 de Maio de 2019.

Cedente

tal
me
n

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
QD 112 SUL RUA SR 9 LJ 02 PLANO DIRETOR SUL
Representante Legal: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF: 056.751.926-03
Representante Legal: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO
CPF: 940.029.403-49
Cessionário

oD

igi

EXO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da
Indústria Exodus Institucional - CNPJ: 14.051.028/0001-62
Administrado pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista
S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40
Por: DANIEL DOLL LEMOS (P.P.)
CPF: 275.605.768-18
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Por: NELSON CERRETTI (P.P.)
CPF: 845.452.328-68
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GABRIEL LACASA MAYA (P.P.)
CPF: 302.326.708-11
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: VIVIAN TARIFA DA SILVA (P.P.)
CPF: 314.786.948-23
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: ALEXANDRE CALVO (P.P.)
CPF: 067.079.949-13
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GUSTAVO DE MACEDO MALHEIROS (P.P.)
CPF: 056.973.969-10
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: ADRIANA RODRIGUES ALVES (P.P.)
CPF: 176.344.218-71
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GUARACI SILLOS MOREIRA (P.P.)
CPF: 265.388.348-17
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

Gestor

Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
11.504.852/0001-32
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te

ALAMEDA CLEVELAND, 509, 4º ANDAR, CAMPOS
ELÍSEOS
Por: JANAINA CHANTAR (P.P.)
CPF: 147.912.438-97
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

tal
me
n

Devedor Solidário

MARCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03
AV CASTELO BRANCO, 1872 SETOR PRIMAVERA
TESTEMUNHA(S)

igi

BRUNA DANIELA SENA PEREIRA
CPF: 362.561.658-02

oD

MICHELLE RIBEIRO LOPES DE LIMA
CPF: 229.849.138-09

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Página de assinatura do Contrato de Cessão de Direitos de Créditos e Outras Avenças celebrada em 31 de Maio de 2019 entre
FOCO AGRONEGOCIOS S/A, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional, administrado
pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., a Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S.A. e MARCIO
FERREIRA TAKATSU.
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ANEXO I
Valor
78.218,00
13.800,00
50.977,50
40.166,00
57.225,00
71.504,00
55.194,00
367.084,50

te

Venc.
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/10/2019
30/10/2019
TOTAL:

tal
me
n

Sacado
RENATO BARTZ TIETZ
RENATO BARTZ TIETZ
FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
RENATO BARTZ TIETZ
ADEO JULIO FRITZEN
TIAGO TEIXEIRA ALMEIDA
JOSENEI RICHART

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

oD

igi

Nro. Doc.
2363
2320
1887
2362
1176
1225
1250
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São Paulo, 31 de Maio de 2019

te

EXO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
Declaramos, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que:

tal
me
n

a) detemos os documentos comprobatórios dos direitos de crédito cedidos ao Fundo nos termos do Contrato de Cessão e
Aquisiçao de Direitos de Crédito e Outras Avenças, celebrado nesta data ("Documentos Comprobatórios" e "Contrato de Cessão",
respectivamente);
b) os Documentos Comprobatórios (i) foram dados em penhor/cessão/desconto e fazem parte da relação/borderô anexos à
respectiva operação de crédito; ou (ii) foram enviados ao Fundo para cobrança na qualidade de mandatário e, por nossa ordem,
serão encaminhados ao cartório de protesto;
c) observado o disposto no Contrato de Cessão, comprometemo-nos a guardar os Documentos Comprobatórios pelo prazo
definido em lei, disponibilizando-os à gestora, à administradora e ao custodiante do Fundo, sempre que solicitados,
principalmente caso sobrevenha eventual sustação judicial;

igi

d) autorizamos o Fundo e/ou seu correspondente bancário, na condição de meros mandatários de cobrança, por conta e risco do
mandante, a apresentarem a presente declaração ao cartório de protesto quando da entrega dos Documentos Comprobatórios, não
assumindo o Fundo e/ou seu correspondente bancário qualquer responsabilidade nesse sentido; e

oD

e) comprometemo-nos a informar imediatamente ao Fundo sobre o recebimento de qualquer valor ou a ocorrência de qualquer
negociação direta com os devedores dos direitos de crédito cedidos ao Fundo.

ad

Esta declaração abrange ainda os títulos cedidos, descontados ou empenhados por esta empresa junto a esse Fundo que, não
pagos, venham a ser transferidos para cobrança simples.

As

sin

Atenciosamente,

Devedor Solidário

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
MARCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03

Do
c

um
e

nto

(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
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Autenticidade:

te

Nome do arquivo: 381939-aditivopagamentocontadigitalexoINS.pdf
Documento Íntegro

tal
me
n

DOCUMENTO ASSINADO POR
DATA
CPF/CNPJ
VERIFICADOR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Michelle Ribeiro Lopes de Lima
31/05/2019 13:52:26 GMT-03:00
22984913809
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Daniel Doll Lemos
31/05/2019 13:55:58 GMT-03:00
27560576818
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gabriel Lacasa Maya
31/05/2019 13:56:11 GMT-03:00
30232670811
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Janaina Aparecida Lopes Chantar
31/05/2019 13:59:00 GMT-03:00
14791243897
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bruna Daniela Sena Pereira
31/05/2019 14:00:40 GMT-03:00
36256165802
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Marcio Ferreira Takatsu
31/05/2019 14:05:07 GMT-03:00
05675192603
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
31/05/2019 14:05:07 GMT-03:00

05675192603

Assinatura válida

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

oD

igi

Marcio Ferreira Takatsu

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS
Número: 507902

te

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças:

tal
me
n

São Partes:
1. Cedente
NOME: FOCO AGRONEGOCIOS S/A
ENDEREÇO: QD 112 SUL RUA SR 9 LJ 02
CIDADE: PALMAS
CNPJ: 17.166.865/0001-25
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL
UF: TO CEP: 77020178

igi

2. Cessionário
NOME: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
CNPJ: 14.051.028/0001-62

oD

3. Administradora
RAZÃO SOCIAL: SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40
ENDERECO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.350, 3º andar
BAIRRO: JD. PAULISTANO
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP CEP: 01452-002

sin

ad

4. Gestor
RAZÃO SOCIAL: Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
CNPJ: 11.504.852/0001-32
ENDERECO: ALAMEDA CLEVELAND, 509, 4º ANDAR
BAIRRO: CAMPOS ELÍSEOS
CIDADE: SÃO PAULO
FAX: 33342120
E-MAIL:
UF: SP CEP: 01218-000

As

5. Devedor Solidário

nto

NOME: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF/MF: 056.751.926-03
ENDEREÇO: AV CASTELO BRANCO, 1872
CIDADE: GUARAÍ
UF: TO CEP: 77700000
FAX:
E-MAIL:marcio.takatsu@focoagro.com.br

Do
c

um
e

Sendo a Cedente, o Fundo, a Gestora e o(s) Devedor(es) Solidário(s) adiante denominados conjuntamente como "Partes" e
isoladamente como "Parte".
Pagamento pela cessão dos Direitos de Crédito, abaixo definidos:

Verificado em 24/03/2020 11:38:00

Página 1 de 11

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 753, OUT5, Página 2

te

CONSIDERANDO QUE

tal
me
n

a) o Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.907,
de 29 de novembro de 2001, e da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001 ("Instrução CVM 356"), conforme alteradas;
b) o ato de constituição e o regulamento do Fundo foram devidamente registrados no 9º Cartório de Títulos e Documentos da
cidade de São Paulo, em 29 de julho de 2011, sob o nº 1.122.886 ("Regulamento");
c) o Fundo foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em conformidade com o disposto na Instrução CVM
356, em 8 de agosto de 2011, sob o nº 514-2;

igi

d) a Gestora foi contratada, nos termos do Regulamento e do Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Carteira de Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios, de Cobrança, Depósito e Outras Avenças, celebrado em 26/07/2011 ("Contrato de Gestão"),
para realizar, entre outras atribuições (i) a análise e seleção dos Direitos de Crédito, abaixo definidos, a serem adquiridos pelo
Fundo; e (ii) a cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito, abaixo definidos;
e) a Cedente foi devidamente selecionada pela Gestora, observados os requisitos previstos no Regulamento, em especial na
política de concessão de crédito do Fundo;

oD

f) a Cedente deseja ceder os direitos de crédito originados de operações realizadas com seus clientes ("Devedores") no segmento
industrial, e também nos segmentos comercial e de prestação de serviços, representados por duplicatas, cheques, cédulas de
crédito bancário e notas promissórias ("Direitos de Crédito"); e

ad

g) o Fundo, representado pela Administradora, tem interesse em adquirir os Direitos de Crédito da Cedente; Resolvem as Partes
firmar o presente Contrato de Cessão de Direitos de Crédito e Outras Avenças ("Contrato"), nos termos e condições abaixo.
CLÁUSULA I - DEFINIÇÕES

sin

1.1 Os termos utilizados no presente Contrato iniciados em letra maiúscula (no singular ou no plural), quando não definidos de
outra forma neste Contrato, terão os significados atribuídos no Regulamento.
CLÁUSULA II - OBJETO E CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DE CRÉDITO

As

2.1 Os Direitos de Crédito, cedidos nos termos do presente Contrato, estão listados no anexo I a este Contrato, com identificação
dos títulos que os representam, dos Devedores, das respectivas datas de vencimento e valores nominais.
2.2 Para a cessão de Direitos de Crédito representados por títulos com cláusula à ordem, a Cedente deverá realizar o endosso em
preto em favor do Fundo.

nto

2.3 A formalização da cessão dos Direitos de Crédito é condicionada à verificação dos seguintes requisitos, cumulativamente:
a) atendimento da Política de Crédito constante do anexo II ao Regulamento;
b) confirmação da emissão e regular existência dos Documentos Comprobatórios; e

um
e

c) atendimento dos Critérios de Elegibilidade e das Condições de Cessão previstas no Regulamento, observadas as
responsabilidades estabelecidas no Regulamento para verificação desses critérios e condições.
2.4 A cessão e a transferência dos Direitos de Crédito ao Fundo são realizadas de forma irrevogável e irretratável, abrangendo
todas as suas garantias, privilégios, prerrogativas e demais acessórios.
2.5 A Cedente é responsável pela origem, existência e correta formalização dos Direitos de Crédito ora cedidos ao Fundo.

Do
c

CLÁUSULA III - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
3.1 Após 3 (três) dias da assinatura deste Contrato, a Gestora enviará aos respectivos Devedores dos Direitos de Crédito: (a) o
boleto de cobrança para liquidação dos Direitos de Crédito na Conta do Fundo; e (b) notificação a respeito da cessão dos Direitos
de Crédito, em atendimento ao artigo 290 do Código Civil.
3.2 Caso a Cedente receba qualquer valor por engano em nome do Fundo, esta deverá repassar para a Conta do Fundo no prazo de
até 3 (três) dias úteis contados da data do recebimento.
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CLÁUSULA IV - PAGAMENTO DA CESSÃO

tal
me
n

te

4.1 Pela cessão e transferência dos Direitos de Crédito, o Fundo pagará à Cedente, nesta data, o valor de R$ 0,00 (ZERO), em
moeda corrente nacional, por meio de depósito na conta corrente nº , agência nº , mantida no 1, de titularidade da Cedente ("Preço
de Cessão").
4.2 As Partes estabelecem, neste ato, que após o pagamento integral do Preço de Cessão, nada mais será devido pelo Fundo à
Cedente, pelo que a Cedente dá a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação à obrigação prevista no item
4.1 acima.
CLÁUSULA V - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

5.1 Observado o disposto neste Contrato, a Cedente deverá entregar à Gestora os Documentos Comprobatórios dos Direitos de
Crédito cedidos, em até 2 (dois) dias úteis contados da data de assinatura do presente Contrato.

igi

5.2 Os Documentos Comprobatórios ficarão sob a guarda da Gestora, na condição de fiel depositária podendo a seu critério e
responsabilidade, mantê-los diretamente sob guarda e responsabilidade da Cedente, sem prejuízo da responsabilidade do
Custodiante nos termos da regulamentação aplicável.

oD

5.3 A Cedente se responsabiliza, única e exclusivamente, pela veracidade e suficiência dos Documentos Comprobatórios e de
todas as informações prestadas às demais Partes, inclusive a Gestora, nos termos deste Contrato.
CLÁUSULA VI - RESCISÃO

sin

ad

6.1 O presente Contrato poderá ser rescindido pelo Fundo, mediante envio de notificação à Cedente e ao Devedor Solidário, na
ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses: (a) descumprimento pela Cedente e/ou pelo(s) Devedor(es) Solidário(s) de
qualquer obrigação assumida sob este Contrato; (b) verificação de falsidade, imprecisão ou insuficiência de quaisquer dos
Documentos Comprobatórios e/ou das informações e declarações prestadas pela Cedente, nos termos do presente Contrato; (c)
não substituição das garantias, devidamente aprovada pela Gestora, no interesse do Fundo, conforme item 7.3.1 abaixo; e (d)
início de qualquer procedimento de dissolução, liquidação ou decretação de falência, apresentação de pedido de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial da Cedente, por qualquer terceiro ou pela própria Cedente, bem como sua homologação.
6.2 Rescindido o Contrato nos termos do item 6.1 acima, o Fundo poderá exigir da Cedente e do(s) Devedor(es) Solidário(s) a
restituição imediata, em moeda corrente nacional, do Preço de Cessão, subtraído o valor equivalente aos Direitos de Crédito
liquidados até a data da rescisão, devidamente reajustado.

CLÁUSULA VII - GARANTIAS

As

6.2.1 O saldo apurado conforme o item 6.2 acima será (a) atualizado anualmente pela variação do IGPM, ou em menor
periodicidade se admitido por lei, desde o pagamento do Preço de Cessão até a data da rescisão; e (b) acrescido de juros de mora
de 1% (UM por cento) ao mês, desde a data da rescisão até a sua efetiva restituição ao Fundo.

um
e

nto

7.1 Nos termos e condições descritos nesta cláusula, a Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s), solidariamente, de forma
irrevogável e irretratável, obrigam-se como fiadores e principais pagadores dos Direitos de Crédito cedidos ao Fundo nos termos
do presente Contrato, incluindo principal, encargos e juros eventualmente incidentes, renunciando ao benefício de ordem previsto
nos artigos 333, parágrafo único, 366, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 do Código Civil e no artigo 794 do Código de
Processo Civil.
7.1.1 A Cedente emite, nesta data, nota promissória em valor correspondente à totalidade dos Direitos de Crédito cedidos ao
Fundo, com aval do(s) Devedor(es) Solidário(s), nos termos do anexo III ao presente Contrato.
7.2 Sem prejuízo do item 7.1 acima, a Gestora, no interesse do Fundo, poderá exigir, conforme aplicável, que o(s) Devedor(es)
Solidário(s) preste(m) aval nos títulos representativos dos Direitos de Crédito.

Do
c

7.3 Na hipótese de falecimento ou insolvência do(s) Devedor(es) Solidário(s), a Cedente compromete-se a efetuar a substituição
desses garantidores, em no máximo 2 (dois) dias úteis, de forma razoável e mediante aprovação da Gestora, no interesse do
Fundo.
7.3.1 Na impossibilidade de substituição do(s) Devedor(es) Solidário(s), a Cedente apresentará ao Cessionário, em até 5 (cinco)
dias úteis, novas garantias, suficientes para a assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas nos termos deste
Contrato, as quais estarão ainda sujeitas à aprovação da Gestora, no interesse do Fundo.
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CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÕES DA CEDENTE

te

8.1 A Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s), conforme aplicável, declaram e garantem que:
a) este Contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos;

tal
me
n

b) a celebração do presente Contrato e o cumprimento das obrigações nele assumidas: (i) não violam qualquer disposição contida
em seus documentos societários ou em qualquer contrato de que sejam parte; (ii) não violam qualquer lei, regulamento, decisão
judicial, administrativa ou arbitral, a que estejam vinculados; e (iii) não exigem consentimento, ação ou autorização de qualquer
natureza; e
c) os Direitos de Crédito são de exclusiva titularidade da Cedente e encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou restrições de qualquer natureza, não havendo qualquer fato impeditivo à sua cessão.
8.2 A Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s) se responsabilizam por quaisquer danos e prejuízos que o Fundo venha a sofrer, em
razão de falsidade, imprecisão ou insuficiência das declarações prestadas nos termos do presente Contrato.

igi

CLÁUSULA IX - COBRANÇA

CLÁUSULA X - RECOMPRA DOS DIREITOS DE CRÉDITO

oD

9.1 Sem prejuízo das obrigações da Cedente e do(s) Devedor(es) Solidário(s) nos termos deste Contrato, a Gestora realizará a
cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito integrantes da carteira do Fundo não pagos nas respectivas datas de
vencimento, de acordo com a Política de Cobrança e as demais condições estabelecidas no Regulamento e/ou no Contrato de
Gestão.

sin

ad

10.1 A Cedente compromete-se a recomprar os Direitos de Crédito, vencidos ou não, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis da
solicitação pelo Fundo, nas seguintes hipóteses: (a) se houver alteração ou cancelamento, total ou parcial, por qualquer motivo,
das operações que deram origem aos Direitos de Crédito; (b) caso os Devedores apresentem qualquer exceção, defesa ou outra
espécie de embargo ou objeção, judicial ou extrajudicial, ao pagamento, total ou parcial, dos Direitos de Crédito, com fundamento
em vício, defeito ou qualquer outro ato ou fato de responsabilidade da Cedente; (c) se, em razão de caso fortuito ou força maior,
os Devedores se recusarem a efetuar o pagamento dos Direitos de Crédito na respectiva data de vencimento; ou (d) em qualquer
outro caso de impossibilidade da prestação do serviço de cobrança extrajudicial dos Direitos de Crédito pela Gestora.
10.2 O valor da recompra será estabelecido pelo Fundo e pela Gestora, com base na taxa utilizada para cálculo do deságio
aplicado na aquisição dos Direitos de Crédito pelo Fundo.

As

10.3 A Gestora, observado o disposto no presente Contrato, devolverá à Cedente os Documentos Comprobatórios dos Direitos de
Crédito cedidos em até 2 (dois) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento integral do valor da recompra.
CLÁUSULA XI - COMUNICAÇÕES

nto

11.1 As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os
seguintes endereços:
a) se para a Cedente, utilizar as informações apresentadas no item 1 acima deste contrato.

um
e

b) para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
ENDERECO: Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 5º e 6ºandares
BAIRRO: ITAIM BIBI
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 04543-001

Do
c

c) para a Gestora: Nova SRM - Administração de Recursos e Finanças S.A.
Alameda Cleveland, 509,4º andar, Campos Elísios,
São Paulo - SP
CEP 01218-000
Telefone: (11) 3334-2100
Fax: (11) 3334-2119
E-mail: faleconosco@srmasset.com.br
d) se para o Devedor Solidário, utilizar as informações apresentadas no item IV, da página 1, acima neste contrato.
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11.2 As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido
pelo correio, ou ainda por telegrama enviado aos endereços acima.

te

11.3 As comunicações feitas por fax ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu
recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente).

tal
me
n

11.4 A mudança de quaisquer dos endereços acima deverá ser comunicada a todas as Partes em até 30 (trinta)dias úteis.
CLÁUSULA XII - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 As Partes declaram ter recebido, antes da assinatura do presente Contrato, cópia do Regulamento, do qual conhecem o inteiro
teor, e estão de pleno acordo com os termos e condições nele estabelecidos, especialmente os requisitos necessários à
formalização da cessão dos Direitos de Crédito.
12.2 Toda e qualquer modificação deste Contrato somente será válida e eficaz se feita por aditamento assinado pelas Partes.
12.3 O presente Contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores.

oD

igi

12.4 Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Contrato. Desta forma, nenhum atraso, omissão
ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba a quaisquer das Partes em razão de qualquer
inadimplemento de umas das Partes prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia, nem
constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
12.5 A Cedente concorda em isentar o Fundo de quaisquer responsabilidades, bem como ressarcir de quaisquer perdas, danos,
custos ou despesas (inclusive judiciais e honorários advocatícios), que o Fundo tenha que incorrer para a defesa de seus direitos e
interesses ou que tiver que suportar em decorrência dos Direitos de Crédito cedidos nos termos do presente Contrato.

ad

12.6 É expressamente vedada a cessão por qualquer das Partes dos direitos e obrigações, nos termos deste Contrato, a terceiros.

sin

12.7 Salvo prazo específico previsto no presente Contrato, as obrigações ora assumidas deverão ser cumpridas em até 5 (cinco)
dias úteis contados do recebimento de notificação enviada por qualquer das Partes. Decorrido referido prazo, constituir-se-á a
Parte que deixar de cumprir a obrigação em mora.
12.8 As Partes reconhecem, desde já, que o presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, inclusive para os fins e
efeitos dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

As

12.9 Para efeito do presente Contrato, considera-se "dia útil" qualquer dia de segunda a sexta-feira, exceto (a) feriados ou dias em
que, por qualquer motivo, não houver expediente comercial ou bancário na cidade ou no Estado de São Paulo; ou (b) feriados de
âmbito nacional.

nto

12.10 Caso qualquer das disposições ora acordadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais
disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem as disposições afetadas por
outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
CLÁUSULA XIII - FORO

Do
c

um
e

13.1 Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões
ou litígios decorrentes deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. E,
por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.
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te

São Paulo/SP, 31 de Maio de 2019.

Cedente

tal
me
n

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
QD 112 SUL RUA SR 9 LJ 02 PLANO DIRETOR SUL
Representante Legal: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF: 056.751.926-03
Representante Legal: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO
CPF: 940.029.403-49
Cessionário

oD

igi

EXO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da
Indústria Exodus Institucional - CNPJ: 14.051.028/0001-62
Administrado pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista
S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40
Por: DANIEL DOLL LEMOS (P.P.)
CPF: 275.605.768-18
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Por: NELSON CERRETTI (P.P.)
CPF: 845.452.328-68
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GABRIEL LACASA MAYA (P.P.)
CPF: 302.326.708-11
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: VIVIAN TARIFA DA SILVA (P.P.)
CPF: 314.786.948-23
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: ALEXANDRE CALVO (P.P.)
CPF: 067.079.949-13
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GUSTAVO DE MACEDO MALHEIROS (P.P.)
CPF: 056.973.969-10
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: ADRIANA RODRIGUES ALVES (P.P.)
CPF: 176.344.218-71
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GUARACI SILLOS MOREIRA (P.P.)
CPF: 265.388.348-17
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

Gestor

Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
11.504.852/0001-32
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te

ALAMEDA CLEVELAND, 509, 4º ANDAR, CAMPOS
ELÍSEOS
Por: JANAINA CHANTAR (P.P.)
CPF: 147.912.438-97
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

tal
me
n

Devedor Solidário

MARCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03
AV CASTELO BRANCO, 1872 SETOR PRIMAVERA
TESTEMUNHA(S)

igi

BRUNA DANIELA SENA PEREIRA
CPF: 362.561.658-02

oD

MICHELLE RIBEIRO LOPES DE LIMA
CPF: 229.849.138-09

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Página de assinatura do Contrato de Cessão de Direitos de Créditos e Outras Avenças celebrada em 31 de Maio de 2019 entre
FOCO AGRONEGOCIOS S/A, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional, administrado
pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., a Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S.A. e MARCIO
FERREIRA TAKATSU.
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ANEXO I
Valor
13.750,00
12.640,00
48.000,00
21.385,50
11.628,00
50.776,47
158.179,97

te

Venc.
30/08/2019
30/08/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/10/2019
TOTAL:

tal
me
n

Sacado
ALEXANDRE FROHLICH
RAFAEL TOLDO
LUIZ ROVANI
DIMAS KAHLMEIER
RENATO BARTZ TIETZ
JOSENEI RICHART

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

oD

igi

Nro. Doc.
2118
4483
2050
1288
2389
1260
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Recibo de Recompra

te

São Paulo-SP, 31 de Maio de 2019

Dados dos Titulos

tal
me
n

Termo Aditivo nº 507902 de 31/05/2019
Recompra nº 67866 de 31/05/2019
Dados da Recompra

Documento

Sacado

Vencimento

Correção

Despesas

2001

RUDIBERTO DURANTE

30/09/2019

48.422,57 null

0

0,00

0,00

2010

RUDIBERTO DURANTE

30/09/2019

51.029,35 null

0

0,00

0,00

2002

RUDIBERTO DURANTE

30/09/2019

48.843,83 null

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Totais:

Valor Local

IDG

148.295,75
Quantidade de Títulos: 3

Desconto

Abat

Val Recomp

Saldo

Mant.Cobr.

0,00

0,00

48.422,57

0,00

N

0,00

0,00

51.029,35

0,00

N

0,00

0,00

48.843,83

0,00

N

0,00

0,00

148.295,75

0,00

Total do recibo: 148.295,75

oD

De acordo:

igi

De acordo com o contrato de Fomento Mercantil

FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
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São Paulo, 31 de Maio de 2019

te

EXO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
Declaramos, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que:

tal
me
n

a) detemos os documentos comprobatórios dos direitos de crédito cedidos ao Fundo nos termos do Contrato de Cessão e
Aquisiçao de Direitos de Crédito e Outras Avenças, celebrado nesta data ("Documentos Comprobatórios" e "Contrato de Cessão",
respectivamente);
b) os Documentos Comprobatórios (i) foram dados em penhor/cessão/desconto e fazem parte da relação/borderô anexos à
respectiva operação de crédito; ou (ii) foram enviados ao Fundo para cobrança na qualidade de mandatário e, por nossa ordem,
serão encaminhados ao cartório de protesto;
c) observado o disposto no Contrato de Cessão, comprometemo-nos a guardar os Documentos Comprobatórios pelo prazo
definido em lei, disponibilizando-os à gestora, à administradora e ao custodiante do Fundo, sempre que solicitados,
principalmente caso sobrevenha eventual sustação judicial;

igi

d) autorizamos o Fundo e/ou seu correspondente bancário, na condição de meros mandatários de cobrança, por conta e risco do
mandante, a apresentarem a presente declaração ao cartório de protesto quando da entrega dos Documentos Comprobatórios, não
assumindo o Fundo e/ou seu correspondente bancário qualquer responsabilidade nesse sentido; e

oD

e) comprometemo-nos a informar imediatamente ao Fundo sobre o recebimento de qualquer valor ou a ocorrência de qualquer
negociação direta com os devedores dos direitos de crédito cedidos ao Fundo.

ad

Esta declaração abrange ainda os títulos cedidos, descontados ou empenhados por esta empresa junto a esse Fundo que, não
pagos, venham a ser transferidos para cobrança simples.

As

sin

Atenciosamente,

Devedor Solidário

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
MARCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03

Do
c

um
e

nto

(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
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Autenticidade:

te

Nome do arquivo: 382294-aditivoexoINS.pdf
Documento Íntegro

tal
me
n

DOCUMENTO ASSINADO POR
DATA
CPF/CNPJ
VERIFICADOR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Janaina Aparecida Lopes Chantar
31/05/2019 13:58:39 GMT-03:00
14791243897
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Michelle Ribeiro Lopes de Lima
31/05/2019 13:59:23 GMT-03:00
22984913809
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bruna Daniela Sena Pereira
31/05/2019 13:59:43 GMT-03:00
36256165802
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gabriel Lacasa Maya
31/05/2019 14:02:49 GMT-03:00
30232670811
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Marcio Ferreira Takatsu
31/05/2019 14:06:16 GMT-03:00
05675192603
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Marcio Ferreira Takatsu
31/05/2019 14:06:16 GMT-03:00
05675192603
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
31/05/2019 14:09:47 GMT-03:00

27560576818

Assinatura válida

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

oD

igi

Daniel Doll Lemos

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS
Número: 508126

1. Cedente
NOME: FOCO AGRONEGOCIOS S/A
ENDEREÇO: QD 112 SUL RUA SR 9 LJ 02
CIDADE: PALMAS
CNPJ: 17.166.865/0001-25
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL
UF: TO CEP: 77020178

tal
me
n

te

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças nº 508126
("Contrato" é celebrado entre as seguintes partes (em conjunto denominadas como "Partes" e, individualmente, como "Parte")

2. Cessionário
NOME: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
CNPJ: 14.051.028/0001-62

oD

igi

3. Administradora
RAZÃO SOCIAL: SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40
ENDERECO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.350, 3º andar
BAIRRO: JD. PAULISTANO
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP CEP: 01452-002

sin

ad

4. Gestor
RAZÃO SOCIAL: Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
CNPJ: 11.504.852/0001-32
ENDERECO: ALAMEDA CLEVELAND, 509, 4º ANDAR
BAIRRO: CAMPOS ELÍSEOS
CIDADE: SÃO PAULO
FAX: 33342120
E-MAIL:
UF: SP CEP: 01218-000

As

5. Devedor Solidário

nto

NOME: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF/MF: 056.751.926-03
ENDEREÇO: AV CASTELO BRANCO, 1872
CIDADE: GUARAÍ
UF: TO CEP: 77700000
FAX:
E-MAIL:marcio.takatsu@focoagro.com.br

um
e

Sendo a Cedente, o Fundo, a Gestora e o(s) Devedor(es) Solidário(s) adiante denominados conjuntamente como "Partes" e
isoladamente como "Parte".
Pagamento pela cessão dos Direitos de Crédito, abaixo definidos:

Do
c

Forma
Valor
CNPJ Favorecido
TED
937.548,53
17.166.865/0001-25
Conta de Pagamento Digital Gerida por
M18 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS
LTDA.
Banco Destinatário
Agência
237 - BRADESCO
33910

Nome Favorecido
FOCO AGRONEGOCIOS S/A
CNPJ
2.575.466/0001-58
Conta
74330
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tal
me
n

CONSIDERANDO QUE, o Cessionário é um fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de
condomínio aberto ("Fundo"), regido por seu respectivo regulamento ("Regulamento") e pelas normas em vigor que lhe são
aplicáveis, em especial a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.907, de 29 de novembro de 2001, ("Resolução CMN
2.907") e a Instrução Comissão de Valores Mobiliários nº 356, de 17 de dezembro de 2001 ("Instrução CVM 356"), e suas
alterações posteriores, cujo funcionamento encontra-se registrado na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM");
CONSIDERANDO QUE, o Regulamento prevê emissões de Quotas Seniores e Quotas Subordinadas, e parte ou a totalidade dos
recursos captados pelo Cessionário com as referidas emissões serão utilizados para a aquisição de direitos de crédito, de acordo
com a Política de Investimento prevista no Regulamento;

igi

CONSIDERANDO QUE, o Cessionário contratou a Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A. ("SRM" ou
"Gestora"), para realizar, entre outras atribuições (i) a análise e seleção dos Direitos de Crédito, abaixo definidos, a serem
adquiridos pelo Fundo; e (ii) a cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito, abaixo definidos;

oD

CONSIDERANDO QUE, a Cedente atua no ramo de sua atividade; e por meio das operações de compra e venda de produtos e/ou
serviços celebrados entre a Cedente e seus respectivos clientes ("Devedores"), que podem ser representados por contratos de
compra e venda de mercadorias, contrato de fornecimento de mercadorias, contrato de prestação de serviço, contrato de cessão de
crédito e direitos, cheques, duplicatas e/ou notas promissórias ("Direitos de Crédito");
CONSIDERANDO QUE, a Cedente foi devidamente selecionada pela Gestora, observados os requisitos previstos no
Regulamento, em especial na política de concessão de crédito do Fundo;

ad

CONSIDERANDO QUE, o Cessionário considera adquirir Direitos de Crédito da Cedente;

sin

CONSIDERANDO QUE, a Cedente é usuária de conta de pagamento digital, domiciliada no Banco Bradesco, na conta corrente
nº 74330, agência nº 33910, mantida e gerida pela M18 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS LTDA., sociedade
empresária limitada devidamente constituída e existente sob as leis da República Federativa do Brasil, com sede na Alameda
Cleveland, nº 509, 3º andar, Bairro Campos Elíseos, CEP 01218-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 22.575.466/0001-58 ("Conta de Pagamento Digital"); e

CLÁUSULA I - DEFINIÇÕES

As

ISTO POSTO, resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças
("Contrato"), que será regido pelas cláusulas e condições a seguir dispostas.

nto

1.1. Os termos utilizados no presente Contrato iniciados em letra maiúscula (no singular ou no plural), quando não definidos de
outra forma neste Contrato, terão os significados atribuídos no Regulamento.
CLÁUSULA II - OBJETO E CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DE CRÉDITO

um
e

2.1.Os Direitos de Crédito, cedidos nos termos do presente Contrato, estão listados no anexo I a este Contrato ("Anexo I"), com
identificação dos títulos que os representam, dos Devedores, das respectivas datas de vencimento e valores nominais.
2.2. Para a cessão de Direitos de Crédito representados por títulos com cláusula à ordem, a Cedente deverá realizar o endosso em
preto em favor do Fundo.
2.3. A formalização da cessão dos Direitos de Crédito é condicionada à verificação dos seguintes requisitos, cumulativamente:
(a) atendimento da Política de Crédito constante do anexo II ao Regulamento;

Do
c

(b) confirmação da emissão e regular existência dos Documentos Comprobatórios, conforme definidos na cláusula 5.1 abaixo; e
(c) atendimento dos Critérios de Elegibilidade e das Condições de Cessão previstas no Regulamento, observadas as
responsabilidades estabelecidas no Regulamento para verificação desses critérios e condições.
2.4. A cessão e a transferência dos Direitos de Crédito ao Fundo são realizadas de forma irrevogável e irretratável, abrangendo
todas as suas garantias, privilégios, prerrogativas e demais acessórios.
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2.5. A Cedente é responsável pela origem, existência e correta formalização dos Direitos de Crédito ora cedidos ao Fundo.

te

CLÁUSULA III - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR

tal
me
n

3.1. Após 3 (três) dias da assinatura deste Contrato, a Gestora enviará aos respectivos Devedores dos Direitos de Crédito: (a) o
boleto de cobrança para liquidação dos Direitos de Crédito na Conta do Fundo; e (b) notificação a respeito da cessão dos Direitos
de Crédito, em atendimento ao artigo 290 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil").
3.2. Caso a Cedente receba qualquer valor por engano em nome do Fundo, esta deverá repassar para a Conta do Fundo no prazo
de até 3 (três) dias úteis contados da data do recebimento.
CLÁUSULA IV - PAGAMENTO DA CESSÃO

igi

4.1. Pela cessão e transferência dos Direitos de Crédito, o Fundo pagará à Cedente, nesta data, o valor de R$ 937.548,53
(NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS
CENTAVOS), em moeda corrente nacional, por meio de depósito na Conta de Pagamento Digital de titularidade da Cedente
("Preço de Cessão").

CLÁUSULA V - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

oD

4.2. As Partes estabelecem, neste ato, que após o pagamento integral do Preço de Cessão, nada mais será devido pelo Fundo à
Cedente, pelo que a Cedente dá a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação à obrigação prevista no item
4.1 acima.

5.1. Observado o disposto neste Contrato, a Cedente deverá entregar à Gestora os documentos comprobatórios dos Direitos de
Crédito cedidos ("Documentos Comprobatórios"), em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data de assinatura do presente Contrato.

ad

5.2. Os Documentos Comprobatórios ficarão sob a guarda da Gestora, na condição de fiel depositária podendo a seu critério e
responsabilidade, mantê-los diretamente sob guarda e responsabilidade da Cedente, sem prejuízo da responsabilidade do
Custodiante nos termos da regulamentação aplicável.

sin

5.3. A Cedente se responsabiliza, única e exclusivamente, pela veracidade e suficiência dos Documentos Comprobatórios e de
todas as informações prestadas às demais Partes, inclusive a Gestora, nos termos deste Contrato.
CLÁUSULA VI - RESCISÃO

nto

As

6.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelo Fundo, mediante envio de notificação à Cedente e ao Devedor Solidário, na
ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses: (a) descumprimento pela Cedente e/ou pelo(s) Devedor(es) Solidário(s) de
qualquer obrigação assumida sob este Contrato; (b) verificação de falsidade, imprecisão ou insuficiência de quaisquer dos
Documentos Comprobatórios e/ou das informações e declarações prestadas pela Cedente, nos termos do presente Contrato; (c)
não substituição das garantias, devidamente aprovada pela Gestora, no interesse do Fundo, conforme item 7.3.1 abaixo; e (d)
início de qualquer procedimento de dissolução, liquidação ou decretação de falência, apresentação de pedido de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial da Cedente, por qualquer terceiro ou pela própria Cedente, bem como sua homologação.

um
e

6.2. Rescindido o Contrato nos termos do item 6.1 acima, o Fundo poderá exigir da Cedente e do(s) Devedor(es) Solidário(s) a
restituição imediata, em moeda corrente nacional, do Preço de Cessão, subtraído o valor equivalente aos Direitos de Crédito
liquidados até a data da rescisão, devidamente reajustado.
6.2.1. O saldo apurado conforme o item 6.2 acima será (a) atualizado anualmente pela variação do IGPM, ou em menor
periodicidade se admitido por lei, desde o pagamento do Preço de Cessão até a data da rescisão; e (b) acrescido de juros de mora
de 1% (UM por cento) ao mês, desde a data da rescisão até a sua efetiva restituição ao Fundo.
CLÁUSULA VII - GARANTIAS

Do
c

7.1. Nos termos e condições descritos nesta cláusula, a Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s), solidariamente, de forma
irrevogável e irretratável, obrigam-se como fiadores e principais pagadores dos Direitos de Crédito cedidos ao Fundo nos termos
do presente Contrato, incluindo principal, encargos e juros eventualmente incidentes, renunciando ao benefício de ordem previsto
nos artigos 333, parágrafo único, 366, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 do Código Civil e no artigo 794 do Código de
Processo Civil.
7.1.1. A Cedente emite, nesta data, nota promissória em valor correspondente à totalidade dos Direitos de Crédito cedidos ao
Fundo, com aval do(s) Devedor(es) Solidário(s), nos termos do anexo III ao presente Contrato.
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te

7.2. Sem prejuízo do item 7.1 acima, a Gestora, no interesse do Fundo, poderá exigir, conforme aplicável, que o(s) Devedor(es)
Solidário(s) preste(m) aval nos títulos representativos dos Direitos de Crédito.

tal
me
n

7.3. Na hipótese de falecimento ou insolvência do(s) Devedor(es) Solidário(s), a Cedente compromete-se a efetuar a substituição
desses garantidores, em no máximo 2 (dois) dias úteis, de forma razoável e mediante aprovação da Gestora, no interesse do
Fundo.
7.3.1. Na impossibilidade de substituição do(s) Devedor(es) Solidário(s), a Cedente apresentará ao Cessionário, em até 5 (cinco)
dias úteis, novas garantias, suficientes para a assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas nos termos deste
Contrato, as quais estarão ainda sujeitas à aprovação da Gestora, no interesse do Fundo.
CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

8.1. A Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s), conforme aplicável, declaram e garantem que:

igi

(a) este Contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus
termos;

oD

(b) a celebração do presente Contrato e o cumprimento das obrigações nele assumidas: (i) não violam qualquer disposição contida
em seus documentos societários ou em qualquer contrato de que sejam parte; (ii) não violam qualquer lei, regulamento, decisão
judicial, administrativa ou arbitral, a que estejam vinculados; e (iii) não exigem consentimento, ação ou autorização de qualquer
natureza; e
(c) os Direitos de Crédito são de exclusiva titularidade da Cedente e encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou restrições de qualquer natureza, não havendo qualquer fato impeditivo à sua cessão.

ad

8.2. A Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s) se responsabilizam por quaisquer danos e prejuízos que o Fundo venha a sofrer, em
razão de falsidade, imprecisão ou insuficiência das declarações prestadas nos termos do presente Contrato.

sin

8.3. Em caso de ações judiciais propostas pelos sacados dos títulos de crédito, a Cedente declara única e exclusivamente
responsável por eventuais vícios dos produtos e/ou decorrente de atividade sob sua responsabilidade transcorridos na operação,
eximindo a Cessionária de qualquer responsabilidade por eventuais danos causados a sacada e, consequentemente, indenizações,
cobranças e custa processuais desta natureza.

As

8.4. A Cedente será responsável por todos e quaisquer danos e prejuízos causados ao Cessionário decorrentes da inveracidade ou
inexatidão das declarações acima prestadas.
8.5. São obrigações da Cedente sem prejuízo das demais atribuições ajustadas neste Contrato:
(i) cumprir o Contrato e todas as ordens e decretos emanados de órgãos que tenham qualquer jurisdição ou autoridade com relação
ao objeto deste Contrato;

nto

(ii) dar ciência a Cessionária, por escrito, sobre quaisquer ações, notificações, interpelações, multas ou outras medidas judiciais ou
extrajudiciais que venham afetar direta ou indiretamente a execução deste Contrato; e

um
e

(iii) informar a Cessionária no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer reclamação de seus clientes referente ao objeto
deste Contrato.
CLÁUSULA IX - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRADORA
9.1. A Administradora, devidamente autorizada na forma do Regulamento, declara e garante, em nome do Fundo e, conforme o
caso, devidamente autorizada na forma de seus atos constitutivos, em seu próprio nome, neste ato, que:

Do
c

(i) é uma instituição financeira, validamente constituída e em funcionamento de acordo com a legislação aplicável e devidamente
habilitada e autorizada, nos termos das normas legais e regulamentares vigentes, a administrar fundos de investimento, possuindo
todas as condições técnicas e operacionais para prestar os serviços de administração do Fundo;
(ii) todos os alvarás, licenças, autorizações ou aprovações necessários ao seu funcionamento foram regularmente obtidos e
encontram-se atualizados e seus livros contábeis estão regularmente abertos e registrados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, estando, também, devidamente atualizados;
(iii) a celebração deste Contrato e a assunção e o cumprimento das obrigações deste decorrentes estão devidamente autorizados
pelo Regulamento e/ou pelos atos constitutivos da Administradora, conforme o caso; e
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te

(iv) o Cessionário é um fundo de investimento em direitos creditórios e esta validamente em funcionamento mediante o seu
registro na CVM de acordo com a legislação e regulamentação em vigor.
CLÁUSULA X - DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA GESTORA

tal
me
n

10.1. São obrigações da Gestora e interveniente do contrato, sem prejuízo das demais atribuições ajustadas neste Contrato:

(i) cumprir o Contrato e todas as ordens e decretos emanados de órgãos que tenham qualquer jurisdição ou autoridade com relação
ao objeto deste Contrato;
(ii) dar ciência à Cedente, por escrito, sobre quaisquer ações, notificações, interpelações, multas ou outras medidas judiciais ou
extrajudiciais que venham afetar direta ou indiretamente a execução deste Contrato; e
(iii) informar a Cedente no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer reclamação de seus clientes referente ao objeto deste
Contrato, desde que efetivamente entregue à Gestora

igi

CLÁUSULA XI - COBRANÇA

oD

11.1. Sem prejuízo das obrigações da Cedente e do(s) Devedor(es) Solidário(s) nos termos deste Contrato, a Gestora realizará a
cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito integrantes da carteira do Fundo não pagos nas respectivas datas de
vencimento, de acordo com a Política de Cobrança e as demais condições estabelecidas no Regulamento e/ou no Contrato de
Gestão.
11.1.1. O Cessionário se compromete a interromper qualquer procedimento de cobrança que tenha iniciado contra qualquer
Devedor, seja judicial ou extrajudicial, caso receba o pagamento integral do respectivo valor sujeito à cobrança, acrescido dos
respectivos juros, multas e demais encargos.

ad

CLÁUSULA XII - RECOMPRA DOS DIREITOS DE CRÉDITO

sin

12.1. A Cedente compromete-se a recomprar os Direitos de Crédito, vencidos ou não, dentro do prazo de 2 (dois) Dias Úteis da
solicitação pelo Fundo, nas seguintes hipóteses:
(a) se houver alteração ou cancelamento, total ou parcial, por qualquer motivo, das operações que deram origem aos Direitos de
Crédito;

As

(b) caso os Devedores apresentem qualquer exceção, defesa ou outra espécie de embargo ou objeção, judicial ou extrajudicial, ao
pagamento, total ou parcial, dos Direitos de Crédito, com fundamento em vício, defeito ou qualquer outro ato ou fato de
responsabilidade da Cedente;
(c) se, em razão de caso fortuito ou força maior, os Devedores se recusarem a efetuar o pagamento dos Direitos de Crédito na
respectiva data de vencimento; ou

nto

12.2. em qualquer outro caso de impossibilidade da prestação do serviço de cobrança extrajudicial dos Direitos de Crédito pela
Gestora.

um
e

12.3. O valor da recompra será estabelecido pelo Fundo e pela Gestora, com base na taxa utilizada para cálculo do deságio
aplicado na aquisição dos Direitos de Crédito pelo Fundo.
12.4. A Gestora, observado o disposto no presente Contrato, devolverá à Cedente os Documentos Comprobatórios dos Direitos de
Crédito cedidos em até 2 (dois) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento integral do valor da recompra.
CLÁUSULA XIII - COMUNICAÇÕES

Do
c

13.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os
seguintes endereços:
(a) se para a Cedente, utilizar as informações apresentadas no item 1 acima deste Contrato.
(b) para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
ENDERECO: Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 5º e 6ºandares
BAIRRO: ITAIM BIBI
CIDADE: SÃO PAULO
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UF: SP
CEP: 04543-001

tal
me
n

te

c) para a Gestora: Nova SRM - Administração de Recursos e Finanças S.A.
Alameda Cleveland, 509,4º andar, Campos Elísios,
São Paulo - SP
CEP 01218-000
Telefone: (11) 3334-2100
Fax: (11) 3334-2119
E-mail: faleconosco@srmasset.com.br

(d) se para o Devedor Solidário, utilizar as informações apresentadas no item IV, da página 1, acima neste contrato.

13.2. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido
pelo correio, ou ainda por telegrama enviado aos endereços acima.

igi

13.3. As comunicações feitas por fax ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu
recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente).
13.4. A mudança de quaisquer dos endereços acima deverá ser comunicada a todas as Partes em até 30 (trinta) Dias Úteis.

oD

CLÁUSULA XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As Partes declaram ter recebido, antes da assinatura do presente Contrato, cópia do Regulamento, do qual conhecem o
inteiro teor, e estão de pleno acordo com os termos e condições nele estabelecidos, especialmente os requisitos necessários à
formalização da cessão dos Direitos de Crédito.

ad

14.2. Toda e qualquer modificação deste Contrato somente será válida e eficaz se feita por aditamento assinado pelas Partes.
14.3. O presente Contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores.

sin

14.4. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Contrato. Desta forma, nenhum atraso, omissão
ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba a quaisquer das Partes em razão de qualquer
inadimplemento de umas das Partes prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia, nem
constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

As

14.5. A Cedente concorda em isentar o Fundo de quaisquer responsabilidades, bem como ressarcir de quaisquer perdas, danos,
custos ou despesas (inclusive judiciais e honorários advocatícios), que o Fundo tenha que incorrer para a defesa de seus direitos e
interesses ou que tiver que suportar em decorrência dos Direitos de Crédito cedidos nos termos do presente Contrato.
14.6. É expressamente vedada a cessão por qualquer das Partes dos direitos e obrigações, nos termos deste Contrato, a terceiros.

nto

14.7. Salvo prazo específico previsto no presente Contrato, as obrigações ora assumidas deverão ser cumpridas em até 5 (cinco)
dias úteis contados do recebimento de notificação enviada por qualquer das Partes. Decorrido referido prazo, constituir-se-á a
Parte que deixar de cumprir a obrigação em mora.

um
e

14.8. As Partes reconhecem, desde já, que o presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, inclusive para os fins e
efeitos dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil.
14.9. Para efeito do presente Contrato, considera-se "dia útil" qualquer dia de segunda a sexta-feira, exceto (a) feriados ou dias em
que, por qualquer motivo, não houver expediente comercial ou bancário na cidade ou no Estado de São Paulo; ou (b) feriados de
âmbito nacional.

Do
c

14.10. Caso qualquer das disposições ora acordadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais
disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem as disposições afetadas por
outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
14.11. Salvo prazo específico previsto no presente Contrato, as obrigações ora assumidas deverão ser cumpridas em até 5 (cinco)
Dias Úteis contados do recebimento de notificação enviada por qualquer das Partes. Decorrido referido prazo, constituir-se-á a
Parte que deixar de cumprir a obrigação em mora.
14.12. Reconhecem, desde já, que o presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, inclusive para os fins e efeitos dos
artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil.
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14.13. As Partes declaram e garantem que:

te

(i) Exercem suas atividades em conformidade com a legislação vigente, e que detêm as aprovações necessárias à celebração deste
Acordo e ao cumprimento das obrigações nele previstas;

tal
me
n

(ii) Observam as normas anticorrupção e as normas que vedam a prática de atos lesivos contra a administração pública nacional
ou estrangeira, segundo a/ Lei nº 12.846/13, sendo responsável pelas infrações a que der causa. Ficam, assim, as partes obrigadas
a cumprir, ou fazer cumprir, por si, suas afiliadas, controladas, ou controladoras, ou ainda eventuais subcontratados, as normas
que lhe forem aplicáveis, devendo (i) manter políticas ou procedimentos internos que assegurem integral cumprimento de tais
normas; (ii) dar conhecimento pleno de tais normas a todos os seus profissionais que venham a se relacionar com cada parte,
previamente ao início de sua atuação no âmbito deste Acordo; (iii) abster-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma
lesiva à administração pública, nacional ou estrangeira, no interesse ou para benefício próprio, exclusivo ou não;

igi

(iii) Não utilizam trabalho ilegal e se obrigam a não utilizar, direta ou indiretamente, por si, suas afiliadas, controladas ou
controladoras, ou ainda por seus fornecedores de produtos ou serviço, práticas de trabalho submetidos ou forçados a condições
ilegais de domínio do empregador (trabalho escravo), e mão de obra infantil, salvo este último na condição de aprendiz,
observadas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho ("CLT"), Estatuto da Criança e do Adolescente ("ECA") e
demais leis aplicáveis;

oD

(iv) Não utilizam práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso na relação de emprego ou a sua manutenção, tais
como, mas não se limitando a, relacionadas a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação
financeira, orientação sexual, situação familiar ou estado gravídico;

ad

(v) Comprometem-se a proteger e preservar o meio ambiente e erradicar práticas que a este sejam danosas, obrigando-se a atuar,
durante ou após a vigência deste Acordo, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, sempre em rigorosa
observância aos termos da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais) e da
Lei 12.305/2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos ("PNRS"), assim como dos acordos setoriais derivados da PNRS
aplicáveis e demais leis ambientais, atos normativos e administrativos correlatos, emanados nos âmbitos federal, estadual ou
municipal, assumindo todas as responsabilidades estabelecidas em lei e decorrentes de suas atividades.

sin

(vi) São sociedades legalmente constituídas e existentes de acordo com a legislação brasileira, devidamente credenciada parta
exercer o ramo de sua atividade e em situação regular, de acordo com a legislação aplicável;
(vii) Possuem, em seu nome, todas as autorizações, licenças, aprovações, certificados, permissões e autorizações federais,
estaduais e municipais, materialmente exigidos por lei; e

CLÁUSULA XV - FORO

As

(viii) Estão absolutamente em dia com todas as suas obrigações, notadamente com aquelas de natureza fiscal, previdenciária e
trabalhista.

nto

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões
ou litígios decorrentes deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Do
c

um
e

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e
efeitos de direito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
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te

São Paulo/SP, 3 de Junho de 2019.

Cedente

tal
me
n

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
QD 112 SUL RUA SR 9 LJ 02 PLANO DIRETOR SUL
Representante Legal: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF: 056.751.926-03
Representante Legal: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO
CPF: 940.029.403-49
Cessionário

oD

igi

EXO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da
Indústria Exodus Institucional - CNPJ: 14.051.028/0001-62
Administrado pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista
S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40
Por: DANIEL DOLL LEMOS (P.P.)
CPF: 275.605.768-18
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Por: NELSON CERRETTI (P.P.)
CPF: 845.452.328-68
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GABRIEL LACASA MAYA (P.P.)
CPF: 302.326.708-11
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: VIVIAN TARIFA DA SILVA (P.P.)
CPF: 314.786.948-23
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: ALEXANDRE CALVO (P.P.)
CPF: 067.079.949-13
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GUSTAVO DE MACEDO MALHEIROS (P.P.)
CPF: 056.973.969-10
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: ADRIANA RODRIGUES ALVES (P.P.)
CPF: 176.344.218-71
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GUARACI SILLOS MOREIRA (P.P.)
CPF: 265.388.348-17
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

Gestor

Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
11.504.852/0001-32

Verificado em 24/03/2020 11:43:00

Página 8 de 12

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 753, OUT6, Página 9

te

ALAMEDA CLEVELAND, 509, 4º ANDAR, CAMPOS
ELÍSEOS
Por: JANAINA CHANTAR (P.P.)
CPF: 147.912.438-97
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

tal
me
n

Devedor Solidário

MARCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03
AV CASTELO BRANCO, 1872 SETOR PRIMAVERA
TESTEMUNHA(S)

igi

BRUNA DANIELA SENA PEREIRA
CPF: 362.561.658-02

oD

MICHELLE RIBEIRO LOPES DE LIMA
CPF: 229.849.138-09

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Página de assinatura do Contrato de Cessão de Direitos de Créditos e Outras Avenças celebrada em 3 de Junho de 2019 entre
FOCO AGRONEGOCIOS S/A, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional, administrado
pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., a Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S.A. e MARCIO
FERREIRA TAKATSU.
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ANEXO I

oD

te

Valor
47.775,00
40.500,00
42.210,00
49.926,00
50.805,00
50.183,70
50.626,00
50.626,00
50.776,47
50.008,40
59.700,00
53.900,00
58.816,00
55.340,00
58.500,00
58.140,01
56.302,08
56.490,48
52.115,20
56.499,01
1.049.239,35

tal
me
n

Venc.
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
TOTAL:

igi

Sacado
ADEO JULIO FRITZEN
ADEO JULIO FRITZEN
ADEO JULIO FRITZEN
ADEO JULIO FRITZEN
FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA
JOSENEI RICHART
JOSENEI RICHART
JOSENEI RICHART
AUMIR EUGENIO SCARAMAL
AUMIR EUGENIO SCARAMAL
AUMIR EUGENIO SCARAMAL
AUMIR EUGENIO SCARAMAL
DIONE RODOVALHO COSTA
DIONE RODOVALHO COSTA
DIONE RODOVALHO COSTA
DIONE RODOVALHO COSTA
DIONE RODOVALHO COSTA

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Nro. Doc.
1179
1183
1195
1199
1950
1956
1974
1977
1262
1281
1289
25804
25808
25815
25823
25856
25859
25867
25870
25878
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São Paulo, 3 de Junho de 2019

te

EXO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
Declaramos, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que:

tal
me
n

a) detemos os documentos comprobatórios dos direitos de crédito cedidos ao Fundo nos termos do Contrato de Cessão e
Aquisiçao de Direitos de Crédito e Outras Avenças, celebrado nesta data ("Documentos Comprobatórios" e "Contrato de Cessão",
respectivamente);
b) os Documentos Comprobatórios (i) foram dados em penhor/cessão/desconto e fazem parte da relação/borderô anexos à
respectiva operação de crédito; ou (ii) foram enviados ao Fundo para cobrança na qualidade de mandatário e, por nossa ordem,
serão encaminhados ao cartório de protesto;
c) observado o disposto no Contrato de Cessão, comprometemo-nos a guardar os Documentos Comprobatórios pelo prazo
definido em lei, disponibilizando-os à gestora, à administradora e ao custodiante do Fundo, sempre que solicitados,
principalmente caso sobrevenha eventual sustação judicial;

igi

d) autorizamos o Fundo e/ou seu correspondente bancário, na condição de meros mandatários de cobrança, por conta e risco do
mandante, a apresentarem a presente declaração ao cartório de protesto quando da entrega dos Documentos Comprobatórios, não
assumindo o Fundo e/ou seu correspondente bancário qualquer responsabilidade nesse sentido; e

oD

e) comprometemo-nos a informar imediatamente ao Fundo sobre o recebimento de qualquer valor ou a ocorrência de qualquer
negociação direta com os devedores dos direitos de crédito cedidos ao Fundo.

ad

Esta declaração abrange ainda os títulos cedidos, descontados ou empenhados por esta empresa junto a esse Fundo que, não
pagos, venham a ser transferidos para cobrança simples.

As

sin

Atenciosamente,

Devedor Solidário

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
MARCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03

Do
c

um
e

nto

(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
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Autenticidade:

te

Nome do arquivo: 382498-aditivopagamentocontadigitalexoINS.pdf
Documento Íntegro

tal
me
n

DOCUMENTO ASSINADO POR
DATA
CPF/CNPJ
VERIFICADOR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Janaina Aparecida Lopes Chantar
03/06/2019 15:47:06 GMT-03:00
14791243897
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bruna Daniela Sena Pereira
03/06/2019 15:49:11 GMT-03:00
36256165802
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Marcio Ferreira Takatsu
03/06/2019 15:50:15 GMT-03:00
05675192603
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Marcio Ferreira Takatsu
03/06/2019 15:50:15 GMT-03:00
05675192603
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gabriel Lacasa Maya
03/06/2019 15:52:50 GMT-03:00
30232670811
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Daniel Doll Lemos
03/06/2019 15:53:00 GMT-03:00
27560576818
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
03/06/2019 15:53:14 GMT-03:00

22984913809

Assinatura válida

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

oD

igi

Michelle Ribeiro Lopes de Lima

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO E OUTRAS AVENÇAS
Número: 508415

te

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças:

tal
me
n

São Partes:
1. Cedente
NOME: FOCO AGRONEGOCIOS S/A
ENDEREÇO: QD 112 SUL RUA SR 9 LJ 02
CIDADE: PALMAS
CNPJ: 17.166.865/0001-25
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL
UF: TO CEP: 77020178

igi

2. Cessionário
NOME: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
CNPJ: 14.051.028/0001-62

oD

3. Administradora
RAZÃO SOCIAL: SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
CNPJ: 62.285.390/0001-40
ENDERECO: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.350, 3º andar
BAIRRO: JD. PAULISTANO
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP CEP: 01452-002

sin

ad

4. Gestor
RAZÃO SOCIAL: Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
CNPJ: 11.504.852/0001-32
ENDERECO: ALAMEDA CLEVELAND, 509, 4º ANDAR
BAIRRO: CAMPOS ELÍSEOS
CIDADE: SÃO PAULO
FAX: 33342120
E-MAIL:
UF: SP CEP: 01218-000

As

5. Devedor Solidário

nto

NOME: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF/MF: 056.751.926-03
ENDEREÇO: AV CASTELO BRANCO, 1872
CIDADE: GUARAÍ
UF: TO CEP: 77700000
FAX:
E-MAIL:marcio.takatsu@focoagro.com.br

Do
c

um
e

Sendo a Cedente, o Fundo, a Gestora e o(s) Devedor(es) Solidário(s) adiante denominados conjuntamente como "Partes" e
isoladamente como "Parte".
Pagamento pela cessão dos Direitos de Crédito, abaixo definidos:
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te

CONSIDERANDO QUE

tal
me
n

a) o Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.907,
de 29 de novembro de 2001, e da Instrução CVM nº 356, de 17 de dezembro de 2001 ("Instrução CVM 356"), conforme alteradas;
b) o ato de constituição e o regulamento do Fundo foram devidamente registrados no 9º Cartório de Títulos e Documentos da
cidade de São Paulo, em 29 de julho de 2011, sob o nº 1.122.886 ("Regulamento");
c) o Fundo foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em conformidade com o disposto na Instrução CVM
356, em 8 de agosto de 2011, sob o nº 514-2;

igi

d) a Gestora foi contratada, nos termos do Regulamento e do Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Carteira de Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios, de Cobrança, Depósito e Outras Avenças, celebrado em 26/07/2011 ("Contrato de Gestão"),
para realizar, entre outras atribuições (i) a análise e seleção dos Direitos de Crédito, abaixo definidos, a serem adquiridos pelo
Fundo; e (ii) a cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito, abaixo definidos;
e) a Cedente foi devidamente selecionada pela Gestora, observados os requisitos previstos no Regulamento, em especial na
política de concessão de crédito do Fundo;

oD

f) a Cedente deseja ceder os direitos de crédito originados de operações realizadas com seus clientes ("Devedores") no segmento
industrial, e também nos segmentos comercial e de prestação de serviços, representados por duplicatas, cheques, cédulas de
crédito bancário e notas promissórias ("Direitos de Crédito"); e

ad

g) o Fundo, representado pela Administradora, tem interesse em adquirir os Direitos de Crédito da Cedente; Resolvem as Partes
firmar o presente Contrato de Cessão de Direitos de Crédito e Outras Avenças ("Contrato"), nos termos e condições abaixo.
CLÁUSULA I - DEFINIÇÕES

sin

1.1 Os termos utilizados no presente Contrato iniciados em letra maiúscula (no singular ou no plural), quando não definidos de
outra forma neste Contrato, terão os significados atribuídos no Regulamento.
CLÁUSULA II - OBJETO E CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DE CRÉDITO

As

2.1 Os Direitos de Crédito, cedidos nos termos do presente Contrato, estão listados no anexo I a este Contrato, com identificação
dos títulos que os representam, dos Devedores, das respectivas datas de vencimento e valores nominais.
2.2 Para a cessão de Direitos de Crédito representados por títulos com cláusula à ordem, a Cedente deverá realizar o endosso em
preto em favor do Fundo.

nto

2.3 A formalização da cessão dos Direitos de Crédito é condicionada à verificação dos seguintes requisitos, cumulativamente:
a) atendimento da Política de Crédito constante do anexo II ao Regulamento;
b) confirmação da emissão e regular existência dos Documentos Comprobatórios; e

um
e

c) atendimento dos Critérios de Elegibilidade e das Condições de Cessão previstas no Regulamento, observadas as
responsabilidades estabelecidas no Regulamento para verificação desses critérios e condições.
2.4 A cessão e a transferência dos Direitos de Crédito ao Fundo são realizadas de forma irrevogável e irretratável, abrangendo
todas as suas garantias, privilégios, prerrogativas e demais acessórios.
2.5 A Cedente é responsável pela origem, existência e correta formalização dos Direitos de Crédito ora cedidos ao Fundo.

Do
c

CLÁUSULA III - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
3.1 Após 3 (três) dias da assinatura deste Contrato, a Gestora enviará aos respectivos Devedores dos Direitos de Crédito: (a) o
boleto de cobrança para liquidação dos Direitos de Crédito na Conta do Fundo; e (b) notificação a respeito da cessão dos Direitos
de Crédito, em atendimento ao artigo 290 do Código Civil.
3.2 Caso a Cedente receba qualquer valor por engano em nome do Fundo, esta deverá repassar para a Conta do Fundo no prazo de
até 3 (três) dias úteis contados da data do recebimento.
Verificado em 24/03/2020 11:48:01
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CLÁUSULA IV - PAGAMENTO DA CESSÃO

tal
me
n

te

4.1 Pela cessão e transferência dos Direitos de Crédito, o Fundo pagará à Cedente, nesta data, o valor de R$ 0,00 (ZERO), em
moeda corrente nacional, por meio de depósito na conta corrente nº , agência nº , mantida no 1, de titularidade da Cedente ("Preço
de Cessão").
4.2 As Partes estabelecem, neste ato, que após o pagamento integral do Preço de Cessão, nada mais será devido pelo Fundo à
Cedente, pelo que a Cedente dá a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação à obrigação prevista no item
4.1 acima.
CLÁUSULA V - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

5.1 Observado o disposto neste Contrato, a Cedente deverá entregar à Gestora os Documentos Comprobatórios dos Direitos de
Crédito cedidos, em até 2 (dois) dias úteis contados da data de assinatura do presente Contrato.

igi

5.2 Os Documentos Comprobatórios ficarão sob a guarda da Gestora, na condição de fiel depositária podendo a seu critério e
responsabilidade, mantê-los diretamente sob guarda e responsabilidade da Cedente, sem prejuízo da responsabilidade do
Custodiante nos termos da regulamentação aplicável.

oD

5.3 A Cedente se responsabiliza, única e exclusivamente, pela veracidade e suficiência dos Documentos Comprobatórios e de
todas as informações prestadas às demais Partes, inclusive a Gestora, nos termos deste Contrato.
CLÁUSULA VI - RESCISÃO

sin

ad

6.1 O presente Contrato poderá ser rescindido pelo Fundo, mediante envio de notificação à Cedente e ao Devedor Solidário, na
ocorrência de quaisquer das seguintes hipóteses: (a) descumprimento pela Cedente e/ou pelo(s) Devedor(es) Solidário(s) de
qualquer obrigação assumida sob este Contrato; (b) verificação de falsidade, imprecisão ou insuficiência de quaisquer dos
Documentos Comprobatórios e/ou das informações e declarações prestadas pela Cedente, nos termos do presente Contrato; (c)
não substituição das garantias, devidamente aprovada pela Gestora, no interesse do Fundo, conforme item 7.3.1 abaixo; e (d)
início de qualquer procedimento de dissolução, liquidação ou decretação de falência, apresentação de pedido de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial da Cedente, por qualquer terceiro ou pela própria Cedente, bem como sua homologação.
6.2 Rescindido o Contrato nos termos do item 6.1 acima, o Fundo poderá exigir da Cedente e do(s) Devedor(es) Solidário(s) a
restituição imediata, em moeda corrente nacional, do Preço de Cessão, subtraído o valor equivalente aos Direitos de Crédito
liquidados até a data da rescisão, devidamente reajustado.

CLÁUSULA VII - GARANTIAS

As

6.2.1 O saldo apurado conforme o item 6.2 acima será (a) atualizado anualmente pela variação do IGPM, ou em menor
periodicidade se admitido por lei, desde o pagamento do Preço de Cessão até a data da rescisão; e (b) acrescido de juros de mora
de 1% (UM por cento) ao mês, desde a data da rescisão até a sua efetiva restituição ao Fundo.

um
e

nto

7.1 Nos termos e condições descritos nesta cláusula, a Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s), solidariamente, de forma
irrevogável e irretratável, obrigam-se como fiadores e principais pagadores dos Direitos de Crédito cedidos ao Fundo nos termos
do presente Contrato, incluindo principal, encargos e juros eventualmente incidentes, renunciando ao benefício de ordem previsto
nos artigos 333, parágrafo único, 366, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 do Código Civil e no artigo 794 do Código de
Processo Civil.
7.1.1 A Cedente emite, nesta data, nota promissória em valor correspondente à totalidade dos Direitos de Crédito cedidos ao
Fundo, com aval do(s) Devedor(es) Solidário(s), nos termos do anexo III ao presente Contrato.
7.2 Sem prejuízo do item 7.1 acima, a Gestora, no interesse do Fundo, poderá exigir, conforme aplicável, que o(s) Devedor(es)
Solidário(s) preste(m) aval nos títulos representativos dos Direitos de Crédito.

Do
c

7.3 Na hipótese de falecimento ou insolvência do(s) Devedor(es) Solidário(s), a Cedente compromete-se a efetuar a substituição
desses garantidores, em no máximo 2 (dois) dias úteis, de forma razoável e mediante aprovação da Gestora, no interesse do
Fundo.
7.3.1 Na impossibilidade de substituição do(s) Devedor(es) Solidário(s), a Cedente apresentará ao Cessionário, em até 5 (cinco)
dias úteis, novas garantias, suficientes para a assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas nos termos deste
Contrato, as quais estarão ainda sujeitas à aprovação da Gestora, no interesse do Fundo.
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CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÕES DA CEDENTE

te

8.1 A Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s), conforme aplicável, declaram e garantem que:
a) este Contrato é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos;

tal
me
n

b) a celebração do presente Contrato e o cumprimento das obrigações nele assumidas: (i) não violam qualquer disposição contida
em seus documentos societários ou em qualquer contrato de que sejam parte; (ii) não violam qualquer lei, regulamento, decisão
judicial, administrativa ou arbitral, a que estejam vinculados; e (iii) não exigem consentimento, ação ou autorização de qualquer
natureza; e
c) os Direitos de Crédito são de exclusiva titularidade da Cedente e encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus,
gravames ou restrições de qualquer natureza, não havendo qualquer fato impeditivo à sua cessão.
8.2 A Cedente e o(s) Devedor(es) Solidário(s) se responsabilizam por quaisquer danos e prejuízos que o Fundo venha a sofrer, em
razão de falsidade, imprecisão ou insuficiência das declarações prestadas nos termos do presente Contrato.

igi

CLÁUSULA IX - COBRANÇA

CLÁUSULA X - RECOMPRA DOS DIREITOS DE CRÉDITO

oD

9.1 Sem prejuízo das obrigações da Cedente e do(s) Devedor(es) Solidário(s) nos termos deste Contrato, a Gestora realizará a
cobrança judicial e extrajudicial dos Direitos de Crédito integrantes da carteira do Fundo não pagos nas respectivas datas de
vencimento, de acordo com a Política de Cobrança e as demais condições estabelecidas no Regulamento e/ou no Contrato de
Gestão.

sin

ad

10.1 A Cedente compromete-se a recomprar os Direitos de Crédito, vencidos ou não, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis da
solicitação pelo Fundo, nas seguintes hipóteses: (a) se houver alteração ou cancelamento, total ou parcial, por qualquer motivo,
das operações que deram origem aos Direitos de Crédito; (b) caso os Devedores apresentem qualquer exceção, defesa ou outra
espécie de embargo ou objeção, judicial ou extrajudicial, ao pagamento, total ou parcial, dos Direitos de Crédito, com fundamento
em vício, defeito ou qualquer outro ato ou fato de responsabilidade da Cedente; (c) se, em razão de caso fortuito ou força maior,
os Devedores se recusarem a efetuar o pagamento dos Direitos de Crédito na respectiva data de vencimento; ou (d) em qualquer
outro caso de impossibilidade da prestação do serviço de cobrança extrajudicial dos Direitos de Crédito pela Gestora.
10.2 O valor da recompra será estabelecido pelo Fundo e pela Gestora, com base na taxa utilizada para cálculo do deságio
aplicado na aquisição dos Direitos de Crédito pelo Fundo.

As

10.3 A Gestora, observado o disposto no presente Contrato, devolverá à Cedente os Documentos Comprobatórios dos Direitos de
Crédito cedidos em até 2 (dois) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento integral do valor da recompra.
CLÁUSULA XI - COMUNICAÇÕES

nto

11.1 As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os
seguintes endereços:
a) se para a Cedente, utilizar as informações apresentadas no item 1 acima deste contrato.

um
e

b) para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL
ENDERECO: Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 5º e 6ºandares
BAIRRO: ITAIM BIBI
CIDADE: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 04543-001

Do
c

c) para a Gestora: Nova SRM - Administração de Recursos e Finanças S.A.
Alameda Cleveland, 509,4º andar, Campos Elísios,
São Paulo - SP
CEP 01218-000
Telefone: (11) 3334-2100
Fax: (11) 3334-2119
E-mail: faleconosco@srmasset.com.br
d) se para o Devedor Solidário, utilizar as informações apresentadas no item IV, da página 1, acima neste contrato.

Verificado em 24/03/2020 11:48:01

Página 4 de 12

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 753, OUT7, Página 5

11.2 As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido
pelo correio, ou ainda por telegrama enviado aos endereços acima.

te

11.3 As comunicações feitas por fax ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu
recebimento seja confirmado através de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente).

tal
me
n

11.4 A mudança de quaisquer dos endereços acima deverá ser comunicada a todas as Partes em até 30 (trinta)dias úteis.
CLÁUSULA XII - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 As Partes declaram ter recebido, antes da assinatura do presente Contrato, cópia do Regulamento, do qual conhecem o inteiro
teor, e estão de pleno acordo com os termos e condições nele estabelecidos, especialmente os requisitos necessários à
formalização da cessão dos Direitos de Crédito.
12.2 Toda e qualquer modificação deste Contrato somente será válida e eficaz se feita por aditamento assinado pelas Partes.
12.3 O presente Contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores.

oD

igi

12.4 Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Contrato. Desta forma, nenhum atraso, omissão
ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba a quaisquer das Partes em razão de qualquer
inadimplemento de umas das Partes prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia, nem
constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
12.5 A Cedente concorda em isentar o Fundo de quaisquer responsabilidades, bem como ressarcir de quaisquer perdas, danos,
custos ou despesas (inclusive judiciais e honorários advocatícios), que o Fundo tenha que incorrer para a defesa de seus direitos e
interesses ou que tiver que suportar em decorrência dos Direitos de Crédito cedidos nos termos do presente Contrato.

ad

12.6 É expressamente vedada a cessão por qualquer das Partes dos direitos e obrigações, nos termos deste Contrato, a terceiros.

sin

12.7 Salvo prazo específico previsto no presente Contrato, as obrigações ora assumidas deverão ser cumpridas em até 5 (cinco)
dias úteis contados do recebimento de notificação enviada por qualquer das Partes. Decorrido referido prazo, constituir-se-á a
Parte que deixar de cumprir a obrigação em mora.
12.8 As Partes reconhecem, desde já, que o presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, inclusive para os fins e
efeitos dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil.

As

12.9 Para efeito do presente Contrato, considera-se "dia útil" qualquer dia de segunda a sexta-feira, exceto (a) feriados ou dias em
que, por qualquer motivo, não houver expediente comercial ou bancário na cidade ou no Estado de São Paulo; ou (b) feriados de
âmbito nacional.

nto

12.10 Caso qualquer das disposições ora acordadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais
disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem as disposições afetadas por
outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.
CLÁUSULA XIII - FORO

Do
c

um
e

13.1 Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir quaisquer questões
ou litígios decorrentes deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. E,
por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.
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te

São Paulo/SP, 3 de Junho de 2019.

Cedente

tal
me
n

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
QD 112 SUL RUA SR 9 LJ 02 PLANO DIRETOR SUL
Representante Legal: MARCIO FERREIRA TAKATSU
CPF: 056.751.926-03
Representante Legal: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO
CPF: 940.029.403-49
Cessionário

oD

igi

EXO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da
Indústria Exodus Institucional - CNPJ: 14.051.028/0001-62
Administrado pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista
S.A. - CNPJ: 62.285.390/0001-40
Por: DANIEL DOLL LEMOS (P.P.)
CPF: 275.605.768-18
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Por: NELSON CERRETTI (P.P.)
CPF: 845.452.328-68
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GABRIEL LACASA MAYA (P.P.)
CPF: 302.326.708-11
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: VIVIAN TARIFA DA SILVA (P.P.)
CPF: 314.786.948-23
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: ALEXANDRE CALVO (P.P.)
CPF: 067.079.949-13
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GUSTAVO DE MACEDO MALHEIROS (P.P.)
CPF: 056.973.969-10
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: ADRIANA RODRIGUES ALVES (P.P.)
CPF: 176.344.218-71
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
Por: GUARACI SILLOS MOREIRA (P.P.)
CPF: 265.388.348-17
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

Gestor

Nova SRM Administração de Recursos e Finanças S.A.
11.504.852/0001-32

Verificado em 24/03/2020 11:48:01

Página 6 de 12

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 753, OUT7, Página 7

te

ALAMEDA CLEVELAND, 509, 4º ANDAR, CAMPOS
ELÍSEOS
Por: JANAINA CHANTAR (P.P.)
CPF: 147.912.438-97
(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)

tal
me
n

Devedor Solidário

MARCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03
AV CASTELO BRANCO, 1872 SETOR PRIMAVERA
TESTEMUNHA(S)

igi

BRUNA DANIELA SENA PEREIRA
CPF: 362.561.658-02

oD

MICHELLE RIBEIRO LOPES DE LIMA
CPF: 229.849.138-09

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

Página de assinatura do Contrato de Cessão de Direitos de Créditos e Outras Avenças celebrada em 3 de Junho de 2019 entre
FOCO AGRONEGOCIOS S/A, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional, administrado
pela SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A., a Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S.A. e MARCIO
FERREIRA TAKATSU.
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ANEXO I
Valor
42.570,00
52.536,00
52.138,00
58.640,00
59.100,00
6.800,00
271.784,00

te

Venc.
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
TOTAL:

tal
me
n

Sacado
ADEO JULIO FRITZEN
ADEO JULIO FRITZEN
ADEO JULIO FRITZEN
JOSENEI RICHART
AUMIR EUGENIO SCARAMAL
NINO AMARAL BERNI

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

oD

igi

Nro. Doc.
1172
1177
1178
1271
25818
2393
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Recibo de Pendências
CNPJ:
CNPJ:

17.166.865/0001-25
14.051.028/0001-62

te

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria
Exodus Institucional

tal
me
n

DEVEDOR:
CREDOR

São Paulo-SP, 3 de Junho de 2019
Termo de Pendência 201258 de 03/06/2019

Dados dos Titulos

Dados da Pendência

Sacado
Data Liq

RUDIBERTO DURANTE

30/09/2019
2010

48.422,57

14408372

31/05/2019

30/09/2019

51.029,35

31/05/2019

521

48.843,83

31/05/2019

30/05/2019

31.200,00

31/05/2019

30/05/2019

31.200,00

30/05/2019

32.100,00

31/05/2019

30/05/2019

32.100,00

30/05/2019

32.635,26

31/05/2019

32.635,26

31/05/2019

14409834

31/05/2019

14409840
32.635,26
32.635,26

25,23

Vlr Original
Saldo
24,99
0,00
24,99
0,00
24,99
0,00
19,90

20,09

20,09

0,00
104,00

105,00

105,00

0,00
24,99

24,99

24,99

0,00
107,00

108,02

108,02

0,00
24,99

24,99

24,99

0,00
108,78

109,82

109,82

03/06/2019

0,00
24,99

24,99

Total do recibo:

sin

Quantidade de Pendências: 10

25,23

25,23

31/05/2019

14409842

31/05/2019

25,23

03/06/2019

32.100,00

31/05/2019

25,23

31/05/2019

14409839

31/05/2019

Valor Pago

03/06/2019

32.100,00

ELITONIO CARNEIRO FEITOSA
30/05/2019

14408453

Valor Corr

25,23

14409837

ELITONIO CARNEIRO FEITOSA

661

31/05/2019

31.200,00

ELITONIO CARNEIRO FEITOSA

661

14408374

14409836

ELITONIO CARNEIRO FEITOSA

591

31/05/2019

31.200,00

ELITONIO CARNEIRO FEITOSA

591

14408373

48.843,83

ELITONIO CARNEIRO FEITOSA

521

31/05/2019

51.029,35

RUDIBERTO DURANTE

30/09/2019

Evento

48.422,57

RUDIBERTO DURANTE

2002

Data

Valor Pago

igi

2001

Nº
Valor Tit

oD

Vencimento

ad

Nº Doc

24,99

0,00

489,62
493,59

493,59

0,00

As

De acordo:

FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Do
c

um
e

nto

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
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Recibo de Recompra

te

São Paulo-SP, 3 de Junho de 2019

Dados dos Titulos

tal
me
n

Termo Aditivo nº 508415 de 03/06/2019
Recompra nº 67876 de 03/06/2019
Dados da Recompra

Documento

Sacado

Vencimento

1160

HERNANDES SILVA LIMA

10/05/2019

945

JOSE OTAVIO LEMOS
JUNIOR

2084

IDG

Correção

Despesas

63.200,00 null

0

5.056,00

0,00

30/05/2019

93.243,60 null

0

1.243,25

0,00

JOSE OTAVIO LEMOS
JUNIOR

30/09/2019

23.970,49 null

0

0,00

0,00

78

ROGERI TOZI

30/05/2019

31.031,60 null

0

413,75

0,00

79

ROGERI TOZI

30/05/2019

24.559,20 null

0

327,46

0,00

7.040,46

0,00

Totais:

Valor Local

236.004,89
Quantidade de Títulos: 5

Desconto

Abat

Val Recomp

Saldo

Mant.Cobr.

0,00

0,00

68.256,00

0,00

N

0,00

0,00

94.486,85

0,00

N

0,00

0,00

23.970,49

0,00

N

0,00

0,00

31.445,35

0,00

N

0,00

0,00

24.886,66

0,00

N

0,00

0,00

243.045,35

0,00

Total do recibo: 243.045,35

oD

igi

De acordo com o contrato de Fomento Mercantil

De acordo:

ad

FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Do
c

um
e

nto

As

sin

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional

Verificado em 24/03/2020 11:48:01
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São Paulo, 3 de Junho de 2019

te

EXO - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional
Declaramos, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que:

tal
me
n

a) detemos os documentos comprobatórios dos direitos de crédito cedidos ao Fundo nos termos do Contrato de Cessão e
Aquisiçao de Direitos de Crédito e Outras Avenças, celebrado nesta data ("Documentos Comprobatórios" e "Contrato de Cessão",
respectivamente);
b) os Documentos Comprobatórios (i) foram dados em penhor/cessão/desconto e fazem parte da relação/borderô anexos à
respectiva operação de crédito; ou (ii) foram enviados ao Fundo para cobrança na qualidade de mandatário e, por nossa ordem,
serão encaminhados ao cartório de protesto;
c) observado o disposto no Contrato de Cessão, comprometemo-nos a guardar os Documentos Comprobatórios pelo prazo
definido em lei, disponibilizando-os à gestora, à administradora e ao custodiante do Fundo, sempre que solicitados,
principalmente caso sobrevenha eventual sustação judicial;

igi

d) autorizamos o Fundo e/ou seu correspondente bancário, na condição de meros mandatários de cobrança, por conta e risco do
mandante, a apresentarem a presente declaração ao cartório de protesto quando da entrega dos Documentos Comprobatórios, não
assumindo o Fundo e/ou seu correspondente bancário qualquer responsabilidade nesse sentido; e

oD

e) comprometemo-nos a informar imediatamente ao Fundo sobre o recebimento de qualquer valor ou a ocorrência de qualquer
negociação direta com os devedores dos direitos de crédito cedidos ao Fundo.

ad

Esta declaração abrange ainda os títulos cedidos, descontados ou empenhados por esta empresa junto a esse Fundo que, não
pagos, venham a ser transferidos para cobrança simples.

As

sin

Atenciosamente,

Devedor Solidário

FOCO AGRONEGOCIOS S/A
17.166.865/0001-25
MARCIO FERREIRA TAKATSU
056.751.926-03

Do
c

um
e

nto

(DECLARO QUE TENHO PODERES PARA ASSINAR)
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Autenticidade:

te

Nome do arquivo: 382762-aditivoexoINS.pdf
Documento Íntegro

tal
me
n

DOCUMENTO ASSINADO POR
DATA
CPF/CNPJ
VERIFICADOR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Janaina Aparecida Lopes Chantar
03/06/2019 15:44:46 GMT-03:00
14791243897
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Michelle Ribeiro Lopes de Lima
03/06/2019 15:45:36 GMT-03:00
22984913809
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Marcio Ferreira Takatsu
03/06/2019 15:47:39 GMT-03:00
05675192603
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Marcio Ferreira Takatsu
03/06/2019 15:47:39 GMT-03:00
05675192603
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bruna Daniela Sena Pereira
03/06/2019 15:48:18 GMT-03:00
36256165802
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gabriel Lacasa Maya
03/06/2019 15:52:40 GMT-03:00
30232670811
Assinatura válida
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
03/06/2019 15:52:41 GMT-03:00

27560576818

Assinatura válida

Do
c

um
e

nto

As

sin

ad

oD

igi

Daniel Doll Lemos

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Documento 1
Tipo documento:
CAPA
Evento:
JUNTADA - ACÓRDÃO
Data:
17/11/2020 09:59:56
Usuário:
282443 - LUCIANO RIBEIRO VIEIRA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
754
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17/11/2020

:: eproc - - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Capa do Processo
Nº do Processo: 0005119-65.2020.8.27.2700
Órgão Julgador:
Competência:

Data de autuação: 07/04/2020 19:15:07

GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER
TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS

Situação:

BAIXADO

Colegiado: 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL

Classe da ação:

Relator(a):

EURÍPEDES LAMOUNIER

Agravo de Instrumento

Histórico de localizadores:
0002360-65.2020.8.27.2721/TO

Processos relacionados:

| Originário | Recuperação Judicial | TOGUA1ECIV | Árvore

0004414-67.2020.8.27.2700/TJTO | 2o. grau

|

0004416-37.2020.8.27.2700/TJTO | 2o. grau

|

e outros
Cálculo Judicial
Código do Cálculo: 2 AAH 2020 CL - 01

Status: Pago 

Tipo de preparo: Recolher Custas e Taxas

Resumo
Custas

Taxa Jud.

Total

Pagamento

Saldo

R$ 48,00

R$ 0,00

R$ 48,00

R$ 48,00

R$ 0,00

Memória de Cálculo
Clique aqui para consultar a memória de cálculo das Custas Judiciais, da Taxa Judicial, e para realizar novos recolhimentos.

Lembretes

Novo

Assuntos

Editar
Código

Descrição

Principal

02020304

Concurso de Credores, Recuperação judicial e Falência, Empresas, DIREITO CIVIL

Sim

090107

Litisconsórcio e Assistência, Partes e Procuradores, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Não

Partes e Representantes
AGRAVANTE
BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91

AGRAVADO
) - Pessoa Jurídica

FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA (17.166.865/0001-25

MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ SP326730
ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO DF038001
EDERSON MARTINS DE FREITAS TO05637B
RUTE SALES MEIRELLES TO004620
TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI SP354988

) - Pessoa Jurídica

ANTONIO FRANGE JUNIOR MT006218
e outros

INTERESSADO
Juiz de Direito - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Guaraí - Autoridade Coatora
Procurador(es): MANUEL DE FARIA REIS NETO 291736
Informações Adicionais

Remessas do Processo
Ações
Árvore | Depósito Judicial |
Filtrar Eventos
Com documentos

De decisão

Externos

Marcados como Relevantes

Pesquisar nos eventos
Evento

Data/Hora

Descrição

Usuário



Documentos

50

13/11/2020
20:01:02

Baixa Definitiva

124760

Evento não gerou documento

49

13/11/2020
20:00:39

Trânsito em Julgado

124760

Evento não gerou documento

48

06/11/2020
00:02:37

Decurso de Prazo - Refer. aos Eventos: 41, 42 e 43

SECFP

Evento não gerou documento

47

15/10/2020
00:03:39

Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 44

SECFP

Evento não gerou documento

46

11/10/2020
23:59:59

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 41, 42, 43 e 44

SECJE

Evento não gerou documento

https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/controlador.php?acao=processo_selecionar&num_processo=00051196520208272700&strUfOrigem=T…
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17/11/2020
Evento

:: eproc - - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::
Data/Hora

Descrição

Usuário

Documentos

01/10/2020
09:51:53

Remessa Interna com Acórdão - SGB12 -> CCI02

11386

Evento não gerou documento

01/10/2020
09:51:52

Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Julgamento - Refer. ao Evento:
40
(INTERESSADO - Juiz de Direito - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO TOCANTINS - Guaraí)
Prazo: 1 dia Status:FECHADO (47 - Decurso de Prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 14/10/2020 00:00:00
Data final: 14/10/2020 23:59:59

11386

Evento não gerou documento

01/10/2020
09:51:50

Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Julgamento - Refer. ao Evento:
40
(AGRAVADO - MARCIO FERREIRA TAKATSU)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (48 - Decurso de Prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 14/10/2020 00:00:00
Data final: 05/11/2020 23:59:59

11386

Evento não gerou documento

01/10/2020
09:51:49

Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Julgamento - Refer. ao Evento:
40
(AGRAVADO - FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (48 - Decurso de Prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 14/10/2020 00:00:00
Data final: 05/11/2020 23:59:59

11386

Evento não gerou documento

41

01/10/2020
09:51:47

Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Julgamento - Refer. ao Evento:
40
(AGRAVANTE - BANCO DO BRASIL S/A)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (48 - Decurso de Prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 14/10/2020 00:00:00
Data final: 05/11/2020 23:59:59

11386

Evento não gerou documento

40

01/10/2020
09:51:46

Juntada - Documento - Acórdão-Mérito

11386

39

30/09/2020
17:35:24

Remessa interna para juntada de Acórdão - CCI02 -> SGB12

358203

38

30/09/2020
17:25:04

Julgamento - Com Resolução do Mérito - Não-Provimento - Colegiado - por
unanimidade

358203

37

30/09/2020
09:55:25

Remessa Interna com declaração de voto - SGB12 -> CCI02

11386

36

30/09/2020
09:55:24

Juntada - Documento - Voto

11386

VOTO1

35

16/09/2020
14:07:50

Publicação de Pauta

116464

CERT1

34

05/09/2020
17:52:37

Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Ordinária
Data da sessão: 23/09/2020 00:00
Sequencial: 427

265050

Evento não gerou documento

33

05/09/2020
17:52:36

Inclusão em pauta - pelo relator - Sessão Ordinária
Data da sessão: 23/09/2020 00:00
Sequencial: 427

265050

Evento não gerou documento

32

03/09/2020
16:54:24

Remessa Interna com pedido de dia pelo relator - SGB12 -> CCI02

11386

Evento não gerou documento

31

03/09/2020
16:54:23

Juntada - Documento - Relatório

11386

30

22/08/2020
16:14:53

Conclusão - Para julgamento

11386

29

11/08/2020
14:51:41

SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA - (SP326730 - MAURÍCIO
VELOSO QUEIROZ para SP354988 - TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI)

SP326730 Evento não gerou documento

28

16/07/2020
14:17:23

Remessa Interna - CCI02 -> SGB12

124760

27

15/07/2020
19:44:39

PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - CONTRA-RAZÕES - Refer. aos
Eventos: 24 e 25 - 14º dia do prazo

MT006218

26

25/06/2020
23:59:59

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 24 e 25

SECJE

Evento não gerou documento

15/06/2020
15:02:35

Ato ordinatório - Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao
Evento: 22
(AGRAVADO - MARCIO FERREIRA TAKATSU)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (27 - CONTRA-RAZÕES)
Data inicial da contagem do prazo: 26/06/2020 00:00:00
Data final: 16/07/2020 23:59:59

124760

Evento não gerou documento

24

15/06/2020
15:02:34

Ato ordinatório - Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao
Evento: 22
(AGRAVADO - FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (27 - CONTRA-RAZÕES)
Data inicial da contagem do prazo: 26/06/2020 00:00:00
Data final: 16/07/2020 23:59:59

124760

Evento não gerou documento

23

11/06/2020
16:13:02

Remessa Interna - SGB12 -> CCI02

11386

Evento não gerou documento

22

11/06/2020
16:13:01

Despacho - Mero Expediente - Monocrático

11386

DECDESPA1

21

05/06/2020
11:06:52

Remessa Interna - CCI02 -> SGB12

124760

Evento não gerou documento

20

05/06/2020
00:02:54

Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 16

SECFP

Evento não gerou documento

45

44

43

42

25

ACOR1
Evento não gerou documento

EXTRATOATA1
Evento não gerou documento

RELT1
Evento não gerou documento

Evento não gerou documento

PET1

https://eproc2.tjto.jus.br/eprocV2_prod_2grau/controlador.php?acao=processo_selecionar&num_processo=00051196520208272700&strUfOrigem=T…
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Evento

:: eproc - - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::
Data/Hora

Descrição

Usuário

Documentos

AGRAVO1

CUSTAS2

19

03/06/2020
14:34:14

PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - AGRAVO INTERNO

SP326730

18

28/05/2020
23:59:59

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 16

SECJE

Evento não gerou documento

17

27/05/2020
00:07:38

Decurso de Prazo - Refer. aos Eventos: 6 e 7

SECFP

Evento não gerou documento

16

18/05/2020
17:13:36

Ato ordinatório - Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao
Evento: 14
(AGRAVANTE - BANCO DO BRASIL S/A)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO (20 - Decurso de Prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 29/05/2020 00:00:00
Data final: 04/06/2020 23:59:59

124760

Evento não gerou documento

15

16/05/2020
11:36:09

Remessa Interna - SGB12 -> CCI02

11386

Evento não gerou documento

14

16/05/2020
11:36:08

Despacho - Mero Expediente - Monocrático

11386

DECDESPA1

13

14/05/2020
18:40:23

PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - RECURSO CONTRARRAZOES/CONTRAMINUTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO

MT006218

PET1

12

09/05/2020
10:08:14

Remessa Interna - CCI02 -> SGB12

124760

11

08/05/2020
17:50:22

PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Refer. ao Evento: 5 - 4º dia do prazo

SP326730

10

06/05/2020
00:03:08

Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 8

SECFP

Evento não gerou documento

9

24/04/2020
23:59:59

Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 5, 6, 7 e 8

SECJE

Evento não gerou documento

14/04/2020
18:15:32

Ciência - Expedida/Certificada - Refer. ao Evento: 3
(INTERESSADO - Juiz de Direito - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO TOCANTINS - Guaraí)
Prazo: 1 dia Status:FECHADO (10 - Decurso de Prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 05/05/2020 00:00:00
Data final: 05/05/2020 23:59:59

124760

Evento não gerou documento

14/04/2020
18:14:21

Ato ordinatório - Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao
Evento: 3
(AGRAVADO - MARCIO FERREIRA TAKATSU)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (17 - Decurso de Prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 05/05/2020 00:00:00
Data final: 26/05/2020 23:59:59

124760

Evento não gerou documento

14/04/2020
18:14:20

Ato ordinatório - Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao
Evento: 3
(AGRAVADO - FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (17 - Decurso de Prazo)
Data inicial da contagem do prazo: 05/05/2020 00:00:00
Data final: 26/05/2020 23:59:59

124760

Evento não gerou documento

5

14/04/2020
18:14:20

Ato ordinatório - Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Refer. ao
Evento: 3
(AGRAVANTE - BANCO DO BRASIL S/A)
Prazo: 15 dias Status:FECHADO (11 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)
Data inicial da contagem do prazo: 05/05/2020 00:00:00
Data final: 26/05/2020 23:59:59

124760

Evento não gerou documento

4

14/04/2020
16:04:08

Remessa Interna - SGB12 -> CCI02

11386

Evento não gerou documento

3

14/04/2020
16:04:08

Decisão - Não-Concessão - Liminar

11386

DECDESPA1

2

13/04/2020
13:08:47

Conclusão - Para decisão

352853

8

7

6

CUSTAS3

Evento não gerou documento

EMBDECL1

Evento não gerou documento

INIC1

1

07/04/2020
19:15:07

Distribuído por prevenção (GAB12) - Ref. ao Despacho/Decisão do(s)
evento(s) 6 do processo originário.
Número: 0005004-44.2020.8.27.2700/TJTO

SP326730

PROC2

SUBS3
CUSTAS5

CUSTAS4
CONTR6

CONTR7

CONTR8

CONTR9

CONTR10

CONTR11

CONTR12

CONTR13

CONTR14

CONTR15

CONTR16

CONTR17

CONTR18

CONTR19

CONTR20

CONTR21

CONTR22

CONTR23
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Documento 2
Tipo documento:
RELVOTOACORDAO
Evento:
JUNTADA - ACÓRDÃO
Data:
17/11/2020 09:59:56
Usuário:
282443 - LUCIANO RIBEIRO VIEIRA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
754
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO INICIAL
Evento:
DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO
Data:
07/04/2020 19:15:07
Usuário:
SP326730 - MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ
Processo:
0005119-65.2020.8.27.2700
Sequência Evento:
1

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721,
0005119-65.2020.8.27.2700, Evento 754,
1, INIC1,
RELVOTOACORDAO2,
Página 1
Página 2

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR
RELATOR DA 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL DO
EGRÉGIO

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA

DO

ESTADO

DO

TOCANTINS.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.

BANCO

DO

BRASIL

S.A.,

sociedade

de

economia mista, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, com endereço na Quadra
103 Sul, Rua SO-9, Lote 2, Térreo, Palmas/TO, CEP 77.015-038, e-mail
<ajureto@bb.com.br>, por seus advogados, diante da r. decisão de
evento 06, que deferiu o pedido de recuperação judicial apresentado por
MARCIO FERREIRA TAKATSU, brasileiro, casado, produtor rural,
identidade

nº

11.606.742

SSP/MG,

CPF

nº

36.203.824/0001-06,

residente e domiciliado na Avenida Castelo 1.872, Centro, Guaraí/TO,
CEP 77.770-000, e FOCO AGRONEGÓCIOS S/A, pessoa jurídica de
direito privado, CNPJ nº 17.166.865/0001-25, com sede na Rua Pará
1.544, Centro, Guaraí/TO, CEP 77.700-000, proferida nos autos da
recuperação judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721, que tramita na 1ª
Vara Cível de Guaraí, vem perante V. Exa., tempestivamente, interpor
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no artigo 1.015, parágrafo
único, do CPC, e de acordo com as razões a seguir aduzidas.
Nos termos do artigo 1.016, inciso IV, do CPC,
informa que o Agravante é representado pelo Advogado Maurício Veloso
Queiroz (OAB/SP 326.730), com endereço na Quadra 103 Sul, Rua SO-9,
Assessoria Jurídica Regional de Tocantins. Qd. 103 Sul, Rua SO-9, Lt. 2, Térreo. Palmas/TO.
CEP 77.015-038. Telefone: (63) 3215.1522. E-mail: <ajureto@bb.com.br>.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721,
0005119-65.2020.8.27.2700, Evento 754,
1, INIC1,
RELVOTOACORDAO2,
Página 2
Página 3

Lote 2, Térreo, Palmas/TO, CEP 77.015-038; e que os Agravados são
representados pelo Advogado Antônio Frange Júnior, (OAB/MT 6.218),
na Avenida Magalhães de Castro 4.800, 14º andar, Edifício Park Tower
Cidade Jardim Corporate Center. São Paulo/SP. CEP 05.502-001.
Ressalta-se que o recurso está dispensado de ser
instruído com as peças elencadas no artigo 1.017, inciso I, do CPC, haja
vista que os autos do processo são eletrônicos, pela inteligência do artigo
1.017, § 5º, do CPC.
Desde já, requer que o presente recurso seja
conhecido, com o deferimento do pedido de concessão de efeito
suspensivo, e, ao final, provido.

Termos em que
Pede deferimento.
Palmas/TO, 07 de abril de 2020.
MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ
OAB/SP 326.730
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MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo nº 0002360-65.2020.8.27.2721
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Marcio Ferreira Takatsu e outra

EGRÉGIO TRIBUNAL,
NOBRES JULGADORES,

I – DA DECISÃO AGRAVADA E DO CABIMENTO DO RECURSO.
Trata-se, na origem, de pedido de recuperação
judicial dos Agravados, devedores do Agravante, conforme a Lei nº
11.101, de 2005, a Lei de Recuperação de Empresas – LRE.
Na r. decisão de evento 06, dos autos originários,
ora agravada, o Douto Juízo a quo deferiu o pedido de recuperação
judicial de todos os devedores, com arrimo no artigo 52 da LRE, sem,
expressamente, conferir as condições previstas no artigo 51 da LRE,
reconhecendo-se ainda, sem prova, o litisconsórcio ativo.
Em 27/03/2020, disponibilizou-se no DJ 4704 o
edital previsto no artigo 52, § 1º, da LRE, momento em que a casa
bancária tomou ciência do pedido de recuperação judicial.
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Observa-se, nos termos do artigo 224, §§ 1º e
2º, do CPC, que não houve ainda a publicação do edital, pois se
considera como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, e que,
desde

o

dia

19/03/2020,

antes

da

disponibilização,

não

houve

expediente forense regular, pois o CNJ instituiu o regime de Plantão
Extraordinário do Poder Judiciário, assim como determinou a suspensão
dos prazos processuais até 30/04/2020, através da Resolução 313/2020,
para prevenir o contágio das pessoas pelo novo coronavírus (Covid-19).
Por sua vez, o artigo 218, § 4º, do CPC,
estabelece que é tempestivo o ato praticado mesmo antes do termo
inicial do prazo.
Assim, sem alternativa, o Agravante interpõe o
presente recurso, tempestivamente, e pugna para que o decisum seja
então reformado, na medida em que não se observou os requisitos do
artigo 51 da LRE, para deferir a recuperação judicial, e que carece de
prova a formação do suposto grupo econômico, com o consequente
litisconsórcio dos devedores.
A propósito, de acordo com a tese da taxatividade
mitigada do artigo 1.015 do CPC, consolidada no C. STJ (REsp nº
1.696.396/MT), é cabível o agravo de instrumento: “É possível a
admissibilidade do recurso de agravo de instrumento em face de decisão
proferida em sede de recuperação judicial” (REsp 1.722.866/MT).
Como é cediço, o procedimento recuperacional é
específico, possui natureza de execução coletiva e negocial, e, ainda, não
seria possível suscitar a irresignação em referência em eventual recurso
de apelação, sem que acarretasse um enorme prejuízo processual.
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II – DA AUSÊNCIA DE EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO
AGRAVADO E DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
O artigo 48, caput, da Lei nº 11.101/2005, dispõe
que poderá requerer a recuperação judicial o empresário ou a sociedade
empresária que, no momento do pedido, exerça regularmente as suas
atividades há mais de dois anos.
Por isso, não há dúvida de que os devedores,
empresário e sociedade empresária, até mesmo o empresário individual,
que desenvolve atividades no meio rural, poderá requerer a recuperação
judicial, mas desde que, no momento do pedido, a par do referido
dispositivo legal, comprove o exercício da atividade empresarial há mais
de dois anos.
Mas, mesmo que se comprove o exercício da
atividade por mais de dois anos, para que seja deferida a recuperação
judicial, o artigo 51 da LRE exige do devedor que instrua devidamente a
petição inicial, inclusive, de acordo com o inciso I, com a exposição das
causas concretas da situação patrimonial e as razões da crise.
Apesar de expor na petição inicial os motivos da
crise da Agravada, da qual o Agravado é sócio, com um histórico que
remonta a constituição da sociedade, em 2012, e a experiência
profissional pregressa dos sócios, não há nos autos nenhuma informação
– repisa-se, nenhuma – sobre as causas concretas que resultaram na
alegada crise econômico-financeira do Agravado, haja vista que, aliás, as
personalidades

jurídicas

são

distintas.

Em

regra,

destaca-se,

a

personalidade jurídica da empresa não se confunde com a
personalidade jurídica do sócio.
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Assim, em vez de analisar a possibilidade de
deferimento da recuperação judicial, o Douto Juízo a quo deferiu a
recuperação judicial, de plano, e, não obstante, relegou ao administrador
judicial o exame, a posteriori, dos requisitos do artigo 51 da LRE:
Diante da grande documentação
apresentada,
outrossim, confira o Administrador Judicial se todos
os documentos previstos no art. 51, da Lei
11.101/05, foram devidamente apresentados pelas
recuperadas,
que
deverá
apresentar
relatório
circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias.

Ora, compete ao juízo recuperacional, e não ao
administrador judicial nomeado, analisar se a petição inicial é inepta, ou
seja, na hipótese, se reuniu ou não especificamente as condições do
artigo 51 da Lei nº 11.101, de 2005, antes de deferir a recuperação
judicial. Nesse sentido, estabelece de maneira cristalina o artigo 52,
caput, da LRE: “Estando em termos a documentação exigida no art. 51
desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial [...]”.
Logo, é teratológica a decisão que defere a
recuperação judicial sem conferir as condições do artigo 51 da LRE, em
especial, quando não preenchida a condição do inciso I do artigo em tela.
O agravo de instrumento não possui em regra
efeito suspensivo. Contudo, o artigo 995, parágrafo único, do CPC,
estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por
decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assevera-se que é patente o risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação. A decisão agravada determinou a
suspensão de todas as ações e execuções em face dos devedores.
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Desde então, os Agravados deixaram de honrar,
definitivamente, as obrigações pecuniárias firmadas, consoante os
instrumentos de crédito em anexo, e sem que se vislumbre o fim da
suspensão, que, a par da jurisprudência dos tribunais, se estende
normalmente até a realização da assembleia geral de credores, apesar
da dicção legal em sentido diverso, do artigo 6º, § 4º, da LRE.
Assim, caso se aguarde o julgamento final deste
recurso,

o

credor

não

poderá

cobrar

os

créditos

vencidos,

sob

incomensurável prejuízo financeiro, e, ainda, enriquecimento indevido
dos Agravados, sem que o juízo tenha analisado as condições para o
deferimento da recuperação judicial.
Revela-se, ademais, cristalina a probabilidade de
provimento deste recurso, como já delimitado.
Portanto, requer que seja deferido o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que se
suspenda os efeitos do

deferimento

da recuperação

judicial dos

devedores até que o Douto Juízo a quo examine, enfim, as condições do
artigo 51 da Lei nº 11.101/2005.
III

–

DA

FALTA

DE

PROVA

PARA

A

FORMAÇÃO

DO

LITISCONSÓRCIO E, SUBSIDIARIAMENTE, DO NÃO CABIMENTO
DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL.
As atividades desenvolvidas pelos Agravados são
bastante diferentes, apesar de serem ambas rurais. Enquanto o negócio
da empresa se caracteriza pelo plantio, comercialização de insumos,
armazenamento e comercialização de grãos, o sócio se dedica à criação
de bovinos, como se deduz dos anexos juntados nos autos.
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O artigo 113 do CPC dispõe que duas ou mais
pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, quando houver
entre elas comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide,
entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir e
ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.
In casu, não se comprovou na petição inicial a
necessidade de formação do litisconsórcio recuperacional, porquanto as
partes devedoras estão inseridas em diferentes cadeias de produção da
atividade rural, sobretudo diante da inépcia, já apontada, conforme o
artigo 51, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, em relação ao Agravado.
A inicial é demasiadamente vaga ao aduzir, tão
somente, que “a atividade de uma complementa e/ou compõe a
atividade da outra”, há um “núcleo administrativo interligado”, e que “os
devedores possuem em comum fornecedores e credores”.
Cita-se, ainda, para corroborar que a peça é
genérica, que se afirmou: “como é de conhecimento público do Estado
de São Paulo, utilizam as devedoras a mesma estrutura administrativa
[grifo nosso]”. Contudo, nenhuma das partes possui atividade no Estado
de São Paulo, como é notório, e narrado nos autos, e os endereços das
partes são diversos, como consta no próprio preâmbulo da peça
vestibular.
Assevera-se

que

nem

sequer

está

nítida

a

suposta crise econômico-financeira do Agravado, que poderia justificar a
ulterior concessão do pedido recuperacional, ao passo que o objetivo do
instituto é evitar o colapso do devedor, para não sacrificar a fonte
produtora, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores,
nos termos do artigo 47 da LRE.
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Na petição inicial, consta a declaração sobre a
renda do Agravado, do exercício de 2019. O Agravado auferiu uma renda
anual da empresa devedora de quase R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), entre pró-labores e distribuições de lucros. Ainda, nesse mesmo
exercício, o patrimônio do Agravado aumentou consideravelmente, era
de R$ 3,3 milhões, e, no final do ano, passou a ser de 5,1 milhões de
reais, vale dizer, cresceu cerca de 54% de um ano para outro, o que
inclui aplicações financeiras diversas, um carro de alto padrão e dinheiro
em espécie guardado, o equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais). Consequentemente, não é verdade também que as
partes se encontram na mesma situação econômico-financeira, tampouco
que foram atingidos pela crise diante das mesmas razões.
Logo, além da ausência do exame das condições
previstas no artigo 51 da Lei nº 11.101/2005, com o devido respeito, a r.
decisão agravada se equivocou igualmente ao deixar de constatar a falta
de prova nos autos para autorizar a formação do litisconsórcio
processual.
Subsidiariamente,

se

não

for

esse

o

entendimento, pugna para que permaneçam separados os bens e os
créditos sujeitos à recuperação judicial entre as partes devedoras, sem a
consolidação substancial, uma vez que são nítidas e divisíveis as
responsabilidades e as unidades de produção de cada um, apartando-se
os votos, por conseguinte, em diferentes assembleias de credores, em
decorrência da lacuna da legislação. Nesse sentido, colaciona-se a
seguinte jurisprudência, com destaques:
LITISCONSÓRCIO ATIVO (CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL).
CABÍVEL. LISTA INDIVIDUALIZADA DE CREDORES
POR RECUPERANDA. ASSEMBLEIAS GERAIS DE
CREDORES AUTONÔMAS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO
DE CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL. INADMISSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO
DA
PROPORÇÃO
DE
VOTO
DOS
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CREDORES PELA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. AS
ASSEMBLEIAS DEVEM SER REALIZADAS SUCESSIVAMENTE,
EM MESMA DATA E LOCAL. PRIMEIRO A DA EMPRESA
PRINCIPAL (ROMERA), DEPOIS A DA EMPRESA SATÉLITE
(ROTA RÁPIDA). PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PODE
OU NÃO SER UNO. EXIGE-SE APENAS CONTEÚDO MÍNIMO
QUE PREVEJA CONSEQUÊNCIA PARA EVENTUAL REJEIÇÃO
PELOS CREDORES DE APENAS UMA DAS RECUPERANDAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Diante do número crescente de grupos econômicos na
realidade brasileira, a doutrina e a jurisprudência têm
admitido sem maiores ressalvas a formação de um
litisconsórcio
ativo
(consolidação
processual)
entre
empresas componentes de um mesmo grupo para,
conjuntamente, pleitearem sua recuperação judicial. 2. Ao
contrário da mera possibilidade de litisconsórcio
ativo, para os quais não há maiores ressalvas, tem-se
que a consolidação substancial, além de pressupor
uma amálgama profunda entre as sociedades do
grupo
(por
vezes
caracterizada pela
própria
existência de confusão patrimonial entre si), implica
em uma delicada situação para os credores, que,
apesar de originalmente terem tratado com pessoas
jurídicas autônomas, terão de se submeter a uma
relação plúrima no processo recuperacional. 3. Além
dos balanços contábeis das recuperandas, os quais foram
submetidos a auditoria independente, não indicarem para
esta amálgama patrimonial, o parecer do administrador
judicial tampouco aponta para tanto, havendo referência
apenas à efetiva existência de grupo de fato, caracterizado
pela identidade entre os sócios, administração centralizada
e localização comum da sede. 4. Nesta direção e
considerando ainda que a consolidação substancial
implicaria na inclusão dos credores de ambas as sociedades
em um mesmo “cesto”, eis que o grupo econômico
assumiria a posição de devedor único de todos estes
credores, afasta-se ainda mais do seu cabimento. Afinal, se
não há sequer indicativo da existência de confusão
patrimonial entre as sociedades, tem-se, de antemão, que
a submissão dos credores a um cenário até então
imprevisível, potencialmente lesivo a seus interesses,
não pode ser admitida. 5. Considerando que se mantém
preservada a autonomia das recuperandas, há que se
promover a realização de assembleias gerais de credores
para cada uma. De toda sorte, a despeito da autonomia das
assembleias, deverão elas ser realizadas sucessivamente,
em mesmo local e data, a fim de garantir que ambas as
sociedades iniciem conjuntamente o cumprimento do plano
de recuperação judicial. Aliás, tendo em vista que a Romera
é a empresa principal em volta da qual orbita a Rota
Rápida, tem-se que esta relação de dependência impõe que
a assembleia geral de credores da Romera seja realizada
previamente à da Rota Rápida, de forma que, a depender
do resultado da assembleia da Romera, potencialmente já
estará fulminado o destino do satélite. 6. Considerando esta
ordem de eventos (primeiro a AGC da Romera, depois a da
Rota Rápida), o plano de recuperação judicial elaborado
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para a Romera deverá conter prévia disposição sobre o que
ocorrerá se o plano for reprovado pela assembleia geral de
credores da Rota Rápida, assim como deverá existir prévia
disposição que estabeleça qual plano será (ou mesmo se
será) apresentado aos credores da Rota Rápida no caso de
rejeição do plano recuperacional da Romera, podendo
ainda, por evidente, ser elaborado um plano único que
albergue todas estas possibilidades. 7. Esta solução, ao
mesmo tempo que tutela os interesses dos credores em um
cenário que pressupõe a autonomia patrimonial das
sociedades recuperandas, viabiliza o processamento
concomitante e inter-relacionado da recuperação judicial de
ambas as sociedades, evitando-se assim que a potencial
reestruturação do grupo seja obstada pelo silêncio de uma
legislação que não abarcou esta espécie de soerguimento
empresarial coletivo. (TJPR. Agravo de instrumento nº
0026983-88.2018.8.16.0000.
Relator:
Desembargador
Marcelo Gobbo Dalla Dea. 18ª Câmara Cível. Data de
julgamento: 14/11/2018)

Como grifado na jurisprudência em comento, a
submissão dos credores a um cenário imprevisível e lesivo, com a
confusão patrimonial dos devedores, não pode ser admitida.
IV – DOS PEDIDOS.
Face

ao

exposto,

requer,

liminarmente,

a

concessão do efeito suspensivo, com o fito de que sejam suspensos os
efeitos do deferimento da recuperação judicial dos devedores, até que o
Douto Juízo a quo examine as condições previstas no artigo 51 da Lei nº
11.101, de 2005, e respectivos incisos, relegadas, indevidamente, a
posteriori, ao administrador judicial nomeado nos autos.
Deferido ou não o pedido de concessão de efeito
suspensivo, requer que seja provido o agravo de instrumento, para que o
juízo recuperacional determine a emenda da petição inicial, caso não
tenha havido o preenchimento de alguma das condições do artigo 51 da
LRE, não examinadas na r. decisão agravada, como expressamente
afirmado, em especial do inciso I do referido dispositivo legal.
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Seja provido o recurso também para indeferir o
litisconsórcio ativo, pela falta de prova da formação do grupo econômico,
como evidenciado pelo crescimento patrimonial do Agravado, e em
sintonia com o artigo 113 do CPC, ou, subsidiariamente, seja afastada,
em todo caso, a possibilidade de consolidação substancial, conforme a
jurisprudência.
Por fim, requer a juntada dos instrumentos de
mandato, em anexo, e a anotação nos autos dos nomes dos advogados
substabelecidos,

a

seguir

elencados,

sob

pena

de

nulidade

das

intimações e publicações futuras, a par do artigo 272, § 5º, do CPC:
Adriana Ribeiro de Carvalho (OAB/DF 38.001), Ederson Martins de
Freitas (OAB/TO 5.637), Maurício Veloso Queiroz (OAB/SP 326.730) e
Rute Sales Meirelles (OAB/TO 4.620).

Termos em que
Pede deferimento.
Palmas/TO, 07 de abril de 2020.

MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ
OAB/SP 326.730
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005119-65.2020.8.27.2700/TO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ (OAB SP326730)
ADVOGADO: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO (OAB DF38001)
ADVOGADO: EDERSON MARTINS DE FREITAS (OAB TO5637B)
ADVOGADO: RUTE SALES MEIRELLES (OAB TO4620)
AGRAVADO: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT6218)

DECISÃO
BANCO DO BRASIL S.A. maneja o presente recurso de Agravo de
Instrumento conta a decisão exarada nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL
aviada por MARCIO FERREIRA TAKATSU E OUTROS, onde o magistrado de piso
entendeu por bem deferir o “processamento da recuperação judicial de
MARCIO FERREIRA TAKATSU e FOCO AGRONEGÓCIOS S/A.”
Aduz que, na espécie, a decisão ora vergastada deve ser reformada
na medida em que o magistrado de origem deferiu a recuperação judicial em
favor dos agravados sem estarem preenchidos os requisitos inseridos no
diploma recuperacional.
Entende que, no caso, “além da ausência do exame das condições
previstas no artigo 51 da Lei nº 11.101/2005, com o devido respeito, a r.
decisão agravada se equivocou igualmente ao deixar de constatar a falta de
prova nos autos para autorizar a formação do litisconsórcio processual”.
Argumenta ainda que o agravado, “não se comprovou na petição
inicial a necessidade de formação do litisconsórcio recuperacional, porquanto
as partes devedoras estão inseridas em diferentes cadeias de produção da
atividade rural, sobretudo diante da inépcia, já apontada, conforme o artigo 51,
inciso I, da Lei nº 11.101/2005, em relação ao Agravado”.
Quanto ao perigo da demora, salienta que “caso se aguarde o
julgamento ﬁnal deste recurso, o credor não poderá cobrar os créditos
vencidos, sob incomensurável prejuízo ﬁnanceiro, e, ainda, enriquecimento
indevido dos Agravados, sem que o juízo tenha analisado as condições para o
deferimento da recuperação judicial.”
Pleiteia, “liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, com o ﬁto
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de que sejam suspensos os efeitos do deferimento da recuperação judicial dos
devedores, até que o Douto Juízo a quo examine as condições previstas no
artigo 51 da Lei nº 11.101, de 2005, e respectivos incisos, relegadas,
indevidamente, a posteriori, ao administrador judicial nomeado nos autos”.
Em síntese é o relatório.
Passo a Decidir.
O agravo interposto preenche os requisitos da admissibilidade
recursal, uma vez que é próprio tempestivo; além disso, o agravante tem
legitimidade e interesse recursal, bem como a agravante recolheu o preparo
recursal.
Dispõem os artigos 1.019, inciso I e artigo 995, § único, ambos
inseridos no Novo Caderno Instrumental Civil, que pode o Relator, em caráter
excepcional, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ou deferir
tutela provisória de urgência ou evidência, total ou parcialmente, conforme a
pretensão recursal, desde que o agravante requeira expressamente e
apresente de forma cristalina os pressupostos autorizadores, ou seja, a
probabilidade do direito, consistente na plausibilidade do direito alegado, e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso, que se traduz na urgência
da prestação jurisdicional em sede de liminar.
Neste esteio, hei de aferir se, efetivamente, a recorrente
demonstrou a presença dos elementos autorizadores da medida de urgência.
Pois bem, sem embargos das matérias de fundo lançadas pela
recorrente, friso que para a concessão da medida nos termos ora pleiteados
deve, o agravante, necessariamente, demonstrar a ocorrência de um dano
irreparável ou de difícil reparação ao julgamento de mérito do recurso de
agravo, não se justiﬁcando, para tal desiderato, a argumentação lançada na
vestibular de que, este requisito se encontra presente diante do fato de que
“caso se aguarde o julgamento ﬁnal deste recurso, o credor não poderá cobrar
os créditos vencidos, sob incomensurável prejuízo ﬁnanceiro, e, ainda,
enriquecimento indevido dos Agravados, sem que o juízo tenha analisado as
condições para o deferimento da recuperação judicial”, ante a generalidade e
subjetividade que apresenta.
Com efeito, esclareço que os requisitos para que a eﬁcácia da
decisão recorrida venha a ser suspensa ou reformada, in limine, pelo relator,
são mais severos do que aqueles previstos para a concessão da tutela
provisória de urgência na demanda originária, posto que a suspensão da
eﬁcácia da decisão recorrida ou, se for o caso, a concessão da tutela
antecipada em sede recursal, revestem-se de caráter excepcional, devendo,
para ambos os casos, restarem preenchidos os requisitos elencados no artigo
995, parágrafo único do Novo CPC, ou seja, deve o agravante,
cumulativamente, demonstrar, a probabilidade de provimento do recurso e que
há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ou seja, qualiﬁcado,
intenso e concreto), ao resultado útil do julgamento desse recurso, hipótese
que não restou evidenciada na espécie.
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Neste esteio, não restando efetivamente demonstrada, de forma
eﬁcaz, a existência de dano irreparável ou de difícil reparação que impeça o
agravante de aguardar o julgamento de mérito do presente, onde, após o
devido contraditório, o agravo de instrumento será dirimido pelo Órgão
Colegiado, deixo de conceder a almejada medida liminar.
Defiro o pedido para que as intimações relacionadas a este processo
sejam direcionadas exclusivamente ao Dr. Fernando Hackmann Rodrigues –
OAB/RS n° 18.660.
No mais, tome a Secretaria as providências de praxe, inclusive,
intimando-se o agravado para apresentar suas razões, bem como para
proceder, no que for pertinente, com os ditames estabelecidos na Instrução
Normativa nº. 05/2011.
Intime-se.
Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Desembargador
Estadual, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 45777v2 e do código CRC f5b5afef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER
Data e Hora: 14/4/2020, às 16:4:7
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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

RELATOR

DESEMBARGADOR DA 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS.

Processo nº 0005119-65.2020.8.27.2700

BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, por
seus advogados, vem perante V. Exa., tempestivamente, oferecer
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com fulcro nos artigos 489, § 1º, incisos
I e IV, e 1.022, inciso II, do CPC, diante da r. decisão monocrática de
evento 03, que, com o devido respeito, possui omissões.
Se por acaso esse Eminente Relator entender que
é cabível o agravo interno, em vez deste recurso, requer, desde já, que o
Embargante seja intimado para que, em cinco dias, complemente as
razões recursais, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do CPC. 1
O Embargante interpôs agravo de instrumento no
evento 01, com pedido para que fossem suspensos, liminarmente, os
efeitos do deferimento da recuperação judicial dos devedores, tendo em
vista que o Douto Juízo a quo deixou de examinar os requisitos legais.

1

“O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se
entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do
recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de
modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º”.
Assessoria Jurídica Regional de Tocantins. Qd. 103 Sul, Rua SO-9, Lt. 2, Térreo. Palmas/TO.
CEP 77.015-038. Telefone: (63) 3215.1522. E-mail: <ajureto@bb.com.br>.
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Como aduzido no referido recurso, o agravo de
instrumento não possui em regra efeito suspensivo, porém o artigo 995,
parágrafo único, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão recorrida
poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de
seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso.
Observa-se

que

o

Embargante

apontou

de

maneira patente a probabilidade de provimento do recurso. Na r. decisão
agravada, repita-se, o juízo primevo deferiu a recuperação judicial sem
examinar os requisitos previstos no artigo 51 da Lei nº 11.101, de 2005,
relegando a função judicial ao administrador judicial, e a posteriori:
Diante da grande documentação apresentada,
outrossim, confira o Administrador Judicial se todos
os documentos previstos no art. 51, da Lei
11.101/05, foram devidamente apresentados pelas
recuperadas,
que
deverá
apresentar
relatório
circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias.

Acrescenta-se que o artigo 51, inciso I, da Lei de
Recuperação de Empresas, dispõe que a petição inicial de recuperação
judicial será instruída com a exposição das causas concretas da situação
patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira.
Apesar de expor na petição inicial os motivos da
crise da Embargada, da qual o Embargado é sócio, não há nos autos
nenhuma informação – repisa-se, nenhuma – sobre as causas concretas
que resultaram na alegada crise econômico-financeira do Embargado,
pessoa física. Ao contrário, observa-se que o Embargado auferiu uma
renda

anual

da

empresa

devedora

de

quase

R$

700.000,00

(setecentos mil reais), entre pró-labores e distribuições de lucros,
bem como, nesse mesmo exercício, o patrimônio do Embargado
aumentou consideravelmente, era de R$ 3,3 milhões, e, no final do ano,
Assessoria Jurídica Regional de Tocantins. Qd. 103 Sul, Rua SO-9, Lt. 2, Térreo. Palmas/TO.
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passou a ser de 5,1 milhões de reais, vale dizer, cresceu cerca de 54%
de um ano para outro, o que inclui aplicações financeiras diversas, um
carro de alto padrão e dinheiro em espécie guardado, R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais). Consequentemente, não é verdade
também que as partes se encontram na mesma situação, ou que foram
atingidos pela crise diante das mesmas razões.
Além da probabilidade de provimento do recurso,
o Embargante comprovou, igualmente, o risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação. Ora, a r. decisão agravada determinou a
suspensão de todas as ações e execuções em face dos devedores, cujos
contratos foram juntados nos autos do presente recurso.
Desde então, os Embargados deixaram de honrar,
definitivamente, as obrigações pecuniárias firmadas, conforme o artigo
6º, § 4º, da Lei nº 11.101, de 2005, e sem que se vislumbre o fim da
suspensão, que, a par da jurisprudência dos tribunais, se estende
normalmente até a realização da assembleia geral de credores.
Assim, caso se aguarde o julgamento final deste
recurso,

o

credor

não

poderá

cobrar

os

créditos

vencidos,

sob

incomensurável prejuízo financeiro, e, ainda, enriquecimento indevido do
polo adverso, sem que o juízo tenha ao menos analisado as
condições para o deferimento da recuperação judicial.
Não obstante a comprovação dos requisitos para
a concessão do efeito suspensivo, ao indeferir o pedido, esse Eminente
Relator se limitou à indicação e à paráfrase dos artigos 995 e 1.019 do
CPC, sem explicar sua relação com a causa, e sem enfrentar de fato os
argumentos

lançados,

que

são

capazes

de

infirmar

a

conclusão

esposada, cita-se o seguinte trecho da r. decisão embargada:
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Dispõem os artigos 1.019, inciso I e artigo 995, § único,
ambos inseridos no Novo Caderno Instrumental Civil, que
pode o Relator, em caráter excepcional, conferir efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, ou deferir tutela
provisória de urgência ou evidência, total ou parcialmente,
conforme a pretensão recursal, desde que o agravante
requeira expressamente e apresente de forma cristalina os
pressupostos autorizadores, ou seja, a probabilidade do
direito, consistente na plausibilidade do direito alegado, e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso, que se
traduz na urgência da prestação jurisdicional em sede de
liminar.
Neste esteio, hei de aferir se, efetivamente, a recorrente
demonstrou a presença dos elementos autorizadores da
medida de urgência.
Pois bem, sem embargos das matérias de fundo lançadas
pela recorrente, friso que para a concessão da medida nos
termos ora pleiteados deve, o agravante, necessariamente,
demonstrar a ocorrência de um dano irreparável ou de
difícil reparação ao julgamento de mérito do recurso de
agravo, não se justificando, para tal desiderato, a
argumentação lançada na vestibular de que, este requisito
se encontra presente diante do fato de que “caso se
aguarde o julgamento final deste recurso, o credor não
poderá cobrar os créditos vencidos, sob incomensurável
prejuízo financeiro, e, ainda, enriquecimento indevido dos
Agravados, sem que o juízo tenha analisado as condições
para o deferimento da recuperação judicial”, ante a
generalidade e subjetividade que apresenta.
Com efeito, esclareço que os requisitos para que a eficácia
da decisão recorrida venha a ser suspensa ou reformada, in
limine, pelo relator, são mais severos do que aqueles
previstos para a concessão da tutela provisória de urgência
na demanda originária, posto que a suspensão da eficácia
da decisão recorrida ou, se for o caso, a concessão da
tutela antecipada em sede recursal, revestem-se de caráter
excepcional, devendo, para ambos os casos, restarem
preenchidos os requisitos elencados no artigo 995,
parágrafo único do Novo CPC, ou seja, deve o agravante,
cumulativamente,
demonstrar,
a
probabilidade
de
provimento do recurso e que há risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação (ou seja, qualificado, intenso
e concreto), ao resultado útil do julgamento desse recurso,
hipótese que não restou evidenciada na espécie.
Neste esteio, não restando efetivamente demonstrada, de
forma eficaz, a existência de dano irreparável ou de difícil
reparação que impeça o agravante de aguardar o
julgamento de mérito do presente, onde, após o devido
contraditório, o agravo de instrumento será dirimido pelo
Órgão Colegiado, deixo de conceder a almejada medida
liminar.
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Destarte, com o devido respeito, o decisum se
revela omisso, de modo que cabem embargos de declaração, pela
inteligência dos artigos 489, § 1º, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, do
CPC. A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que
devia ter sido enfrentada pelo julgador, de ofício ou a requerimento.
Face

ao

exposto,

requer

o

conhecimento

e

acolhimento destes Embargos de Declaração, com a aplicação dos efeitos
modificativos, para que não seja concedido enfim o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento.

Termos em que
Pede deferimento.
Palmas/TO, 08 de maio de 2020.
MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ
OAB/SP 326.730
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Tallita Carvalho de Miranda

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Yelaila Araújo e Marcondes

EXCELENTISSÍMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR EURÍPEDES
LAMOUNIER DA 2° CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
TOCANTINS/TO.

Agravo de Instrumento nº 0005119-65.2020.8.27.2700.

FOCO AGRONEGÓCIOS S/A, MÁRCIO FERREIRA TAKATSU e OUTROS – Em
Recuperação Judicial, já qualificado no Recurso de Agravo de Instrumento em que move o Banco do
Brasil S/A, irresignados pela decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1° Vara Cível de Guaraí,
vem, por intermédio de seus Advogados que a esta subscrevem, respeitosamente perante Vossa
Excelência, com fundamento no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil e na Lei n°
11.101/2005, apresentar:
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
São Paulo – SPAv Magalhães de Castro, 4.800, 14º andar, Ed Park Tower Cidade Jardim Corporate Center, 05502-001

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

T (65) 2136 3070

.

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

.

Contatoatendimento@nsaadvocacia.com.br–www.nsaadvocacia.com.br – WhatsApp (65) 9 8407-7309
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Tallita Carvalho de Miranda

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Yelaila Araújo e Marcondes

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
A fim de manifestar e requerer o que segue, esposando os fatos e o direito, firmes no
posicionamento de Vossa Excelência para que mantenha decisão de prosseguir com o processo
recuperacional, tendo em vista a natureza jurídica declaratória quem tem a atividade do produtor rural.
Permissa vênia, seja o presente recebido e processado para ao final, IMPROVER o pedido
de reforma requerido pela parte Agravante.
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.

ANTÔNIO FRANGE JUNIOR

ROSANE SANTOS DA SILVA

OAB/MT 6.218

OAB/MT 17.087

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA
OAB/MT 18.867

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
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CONTRARRAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO ORIGINÁRIO N° 0002360-65.2020.8.27.2721 - 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaraí/TO.
AGRAVANTE: Banco do Brasil S/A.
AGRAVADO: Foco Agronegócios S/A E Outros (Recuperando).

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TOCANTINS
INCLÍTO JULGADORES
EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES

1 – DOS FATOS
Excelência, vem o Agravante, irresignado, pois, o Meritíssimo juiz a quo, por meio de
decisão fundamentada, deferiu o processamento da Recuperação Judicial das empresas Agravadas.
Dessa forma, requer sua reforma, alegando não estarem preenchidos requisitos atinentes à LRF.
Fato é, Excelência, em que pese as alegações esposadas, tal pleito não merece prosperar.
Isso porque, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.800.032/MT, publicado em 10 de fevereiro
de 2020, colocou um ponto final à questão incidental, na medida em que “o empresário rural passa a
ter tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos termos dos arts. 970 e 971 do Código Civil,
adquirindo assim a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art.
48 da Lei 11.101/2005 (LRJ)” e confirmando, por maioria, a possibilidade de submissão do produtor
rural à recuperação judicial e da inclusão das dívidas existentes antes do registro na junta comercial,
como se dá nos autos.
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2 - PRELIMINARMENTE
2.1 - A NATUREZA DO REGISTRO DO PRODUTOR RURAL PARA FINS DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Excelentíssimo, prima facie, é de notório saber que em decorrência do art. 968 e seguintes
do Código Civil, facultou-se ao empresário que desenvolve atividade rural a inscrição de registro na
Junta Comercial, para desburocratizar e incentivar o produtor, tendo em vista sua importância no cenário
nacional e internacional.
Desse modo, com base nas alegações do Agravante, refutamos a necessidade do prazo de
2 (dois) anos de registro, uma vez que basta ao empresário rural exercício da atividade por igual ou
superior período, conferindo a este o efeito ex-tunc, podendo este registro ser feito até um dia antes do
pedido de Recuperação Judicial, conforme precedentes da Côrte Superior.
Assim sendo, Excelentíssimo, a recuperação judicial da pessoa jurídica do produtor, como
também a pessoa natural, caso dos Agravados, é perfeitamente possível, porque, a atividade empresarial
não se constitui mediante o registro na Junta Comercial, mas, sim, pelo mero exercício da atividade
profissional de forma organizada, recorrente e com finalidade lucrativa. Logo, tal formalidade configura
uma faculdade do produtor rural, jazida de natureza declaratória de uma condição pré-existente. Porém,
não olvidemos que para fins de RJ, essa atividade deve existir em prazo igual ou superior há 2 (dois)
anos, como caracterizado no caso em tela.
Note que nosso pedido é lastreado pelo suporte fático-probatório entendido pelo Egrégio
STJ, havendo clara e inequívoca condição de procedibilidade dos Agravados para requerer
recuperação judicial, com base no artigo 48 da Lei n° 11.101/2005, visto que o Julgado esclareceu
quaisquer obscuridade, reconhecendo que o artigo 49 da Lei optou por fornecer tratamento
simplificado e diferenciado ao empresário do campo, fixando o registro como ato facultativo,
abrangendo as obrigações e dívidas contraídas por todo o período.
Destarte, requeremos o reconhecimento dos requisitos de admissibilidade e procedibilidade
no presente caso, onde, hipótese suscitada pela Agravante não deve ser acolhida, tendo em vista que o
seu alegado não traduz entendimento sedimentado pelo STJ e, diante do precedente, há vinculação de
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todos os Tribunais Pátrios, além disso, imperioso dizer que tal medida visa resguardar, proteger e evitar
“que a crise de uma empresa acarrete efeitos drásticos sobre sua rede de credores, fornecedores e
parceiros comerciais”, sopesou o Ministro Luis Felipe Salomão, em voto.
2.2 – DA FORMAÇÃO LEGÍTIMA DO LITISCONSÓRCIO ATIVO PARA FINS DE RJ –
REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS NA DECISÃO DO JUIZO A QUO.
Excelência, preliminarmente, pugnamos pela legitimidade do litisconsórcio ativo, pois, já
resta consagrado na Jurisprudência a possibilidade do ajuizamento do pedido pelo grupo de empresas
que estas compõem, ou seja, em se tratando de empresas que integrem um mesmo grupo econômico,
como no presente caso e que, suas operações estejam concentradas em cidades distintas, para os fins da
Lei 11.101/2005, é possível estabelecer a competência do foro do local em que se situa a principal
unidade do grupo de sociedades.
Salientamos que o litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram o grupo
econômico da Agravada e pelos sócios, não viola as disposições da legais da Recuperação Judicial, uma
vez que atende, justamente, o Princípio da Preservação da Empresa, e nessa lógica, para que seja
admitido o litisconsórcio, basta que exista a afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito
ou que haja conexão com o pedido e causa de pedir, como consagrado no art. 113, I e III, Código de
Processo Civil.
Deveras, Excelência, não deve prosperar as meras alegações da parte Agravante, tendo em
vista a permissão legal contida em norma do artigo Processual vigente (art.113 CPC), além da
possibilidade referendada pela doutrina e pela Jurisprudência, que é a consolidação processual.
A consolidação processual é a possibilidade de que sociedades ingressem, conjuntamente,
com um só pedido de recuperação judicial, formando, assim, o litisconsórcio ativo, isso porque, como
já narrado na Inicial da RJ, as atividades que a empresa desenvolve são complementares e compõe a
sociedade, de forma que há um único núcleo administrativo e mesmo devedores e fornecedores e tais
razões são essencialmente para a formação, haja vista que, ao mesmo tempo promovem economia
processual (evitando a repetição de atos processuais, o que ocorreria se os pedidos de recuperação das
sociedades fossem processados em separado), evita eventuais decisões conflitantes e reduz os custos

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
São Paulo – SPAv Magalhães de Castro, 4.800, 14º andar, Ed Park Tower Cidade Jardim Corporate Center, 05502-001

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

T (65) 2136 3070

.

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

.

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

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721,
0005119-65.2020.8.27.2700, Evento 754,
13, PET1,
RELVOTOACORDAO2,
Página 6
Página 36

Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Tallita Carvalho de Miranda

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Yelaila Araújo e Marcondes

decorrentes do próprio processo, importante premissa para a empresa Agravada, que já enfrenta situação
de crise financeira.
Para que não sobejem dúvidas quanto à possibilidade do litisconsórcio, Excelência,
colacionamos Informativo nº 0652, publicado em 16 de agosto de 2019, pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.665.042-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, votaram e
expuseram o seguinte fundamento:
“A Lei n. 11.101/2005, ao reputar o devedor como sendo o empresário ou a sociedade
empresária, deixou de disciplinar a possibilidade de apresentação conjunta do pedido de
recuperação judicial por sociedades empresárias que componham determinado grupo
econômico. Portanto, não dispôs acerca da formação do litisconsórcio ativo. Todavia,
conforme dispõe o art. 189 da LFRE, o Código de Processo Civil é aplicável
subsidiariamente aos processos de recuperação judicial e de falência. Desse modo, as
normas da legislação adjetiva brasileira visam suprir, no que for compatível, eventuais
lacunas contidas no referido estatuto concursal. Além disso, a doutrina esclarece acerca
dos resultados perniciosos de não considerar o grupo econômico no cenário da crise
econômico-financeira na ótica (I) do direito dos credores e (II) das chances de sucesso da
medida de reestruturação empresarial sem observar tal realidade fática: "quanto à
primeira, a inexistência de um processo concursal de grupo faz com que as relações de
débito e crédito sejam aferidas especificamente entre o credor e a sociedade devedora, sem
que se considere pertencer esta a um grupo societário. (...) quanto à segunda, não se pode
fechar os olhos para o fato de que as dificuldades financeiras da empresa plurissocietária
não raro atingem toda a estrutura grupal, do topo à base, e esse cenário rapidamente se
traduz no famoso efeito dominó, em que a crise de uma sociedade facilmente influencia a
idoneidade financeira de outros membros do grupo". Dessa forma, a admissão do
litisconsórcio ativo na recuperação judicial obedece a dois importantes fatores: (I) a
interdependência das relações societárias formadas pelos grupos econômicos e a
necessidade de superar simultaneamente o quadro de instabilidade econômico-financeiro
e (II) a autorização da legislação processual civil para as partes (no caso, as sociedades)
litigarem em conjunto no mesmo processo (art. 113 do CPC/2015 e 46 do CPC/1973) e a
ausência de colisão com os princípios e os fundamentos preconizados pela LFRE.”
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Nesse sentido, Excelentíssimo, a decisão agravada mostra-se em consentâneo
entendimento com as Jurisprudências do STJ e precisam a elas estar vinculadas, dada a natureza que os
precedentes possuem no Direito Pátrio e, assim, sua eficácia funciona como uma espécie de “decisãoquadro”, portanto, deve o r. Tribunal observar teor contido. Com isso, necessário frisar à exaustão
Jurisprudência referendando argumentos esposados, em análise ao caso em tela:
“Assim, a formação do litisconsórcio ativo, na hipótese, foi corretamente deferida, uma vez
que restou demonstrada a existência do grupo econômico de fato, considerando-se, ainda,
que o ajuizamento separado das ações de recuperação de cada uma das empresas
interligadas, comprometeria a própria eficiência do processo recuperacional, afetando o
possível soerguimento do grupo econômico, tendo em vista que haveria a possibilidade de
serem proferidas decisões conflitantes" (TJ/SP, AI 2126008-61.2018.8.26.0000, 2ª C. R.
D. Emp., Rel. Des. Maurício Pessoa, julg. 27.8.2018).
Diante disso e do risco iminente que poderão sofrer as empresas Agravadas, os sócios que
a compõem, os trabalhadores que dependem dos empregos e suas famílias, os credores e a economia de
um modo geral, considerando o princípio da máxima preservação da atividade empresarial, pugnamos
pelo Improvimento do presente recurso e que haja o deferimento do processamento conjunto de todos
os Agravados, assim como a unificação das listas de credores e de toda a sociedade.
2.3 – DO PAPEL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NA RJ.
Em que pese as alegações do Agravante quando aduz que o Administrador Judicial não é
competente para verificar as documentações apresentadas pela empresa Agravada, no bojo do processo
recuperacional, não pode prosperar, jamais.
No tocante ao processo de recuperação judicial e aos seus procedimentos, o papel do
Administrador é fundamental, pois, figura como um auxiliar na relação jurídica, fiscalizando e atuando
de forma imparcial para que o processo possa prosseguir de forma organizada e transparente. Nesse
sentido, logicamente, o administrador não é parte legitima para decidir ou não se há inépcia da Inicial,
porém, é parte legitima para orientar, analisar e caso seja, requerer outras documentações não
acostadas na relação processual e inúmeros outros deveres, sendo todos cumpridos fielmente.
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Assim, Excelência, antes de alegar tratar-se de decisão teratológica, como fez o
Agravante, necessários se faz vislumbrar o que traz o artigo 22 da LRF, que assim dispõe:
“Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além
de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
I – na recuperação judicial e na falência:
a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III
do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta
Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência,
a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;
b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados;
c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de
fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;
e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei;
f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei;
g) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de credores nos casos previstos nesta
Lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões;
h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas
para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;
i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;
II – na recuperação judicial:
a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;
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b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de
recuperação;
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor;
d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso
III do caput do art. 63 desta Lei”. (...)
Excelência, esse rol descrito no artigo 22 não é taxativo, ao passo que pode o Administrador
Judicial, observados todos os rigorosos critérios normativos, entendendo pertinente, requerer outras
providências que reputar necessárias, prestando, portanto, papel imprescindível na RJ, não podendo as
alegações do Agravante prosperar, eis que não se coadunam com os preceitos legais e demais normas
cogentes.
3 - DIREITO
3.1 – A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO PRODUTOR RURAL - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 49 DA LEI N° 11.101/2005 – TRATAMENTO FAVORECIDO.
Excelência, não sobejam dúvidas que no Código Civil fora estabelecida regra normativa no
artigo 971 para que o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode,
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado,
para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. Assim, vemos o caráter facultativo delineado
pelo próprio artigo, lembrando que o artigo 970 traz em seu bojo que “ao empresário rural seriam
assegurados pela lei tratamento favorecido, diferenciado e simplificado quanto à inscrição e aos efeitos
decorrentes.”
Raciocínio logico decorrente, percebemos duas importâncias premissas. A primeira é que
o produtor rural, caso dos Agravados, carregam efeitos jurídicos oriundos de sua atividade antes mesmo
de sua inscrição e a segunda é que, ao optar por registrar-se, tais efeitos são diferenciados e
simplificados. Com isso, e com base nessas normativas, foi que o Magistrado de piso deferiu
processamento da Recuperação Judicial dos Agravados.
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Cumpre destacar sobre o tema, a III Jornada de Direito Comercial, promovido pelo
Conselho da Justiça Federal, em 07.06.2019, que foram aprovados vários enunciados pertinentes à Crise
da Empresa, e dentre eles, merece destaque o enunciado 97, que estabeleceu:
“Enunciado 97 - O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido
de recuperação judicial,

não

precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro

Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural
por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.”
Com efeito, Excelentíssimo, ante o tratamento especial que é garantido pela lei, como na
situação dos Agravados, estarão sempre regulares quando do exercício de atividade rural e congêneres,
o que lhes caracterizam como empresários do ramo rural, mesmo diante de sua inscrição ou não na Junta
Comercial, pois, frisamos, foi a lei quem permitiu essa faculdade.
É oportuno ressaltar que o critério precípuo da criação da Lei n° 11.101/2005 é objetivar a
manutenção da atividade empresária e dar fomento no mercado em que está inserida, superando crises,
salvaguardando empregos, conforme preconiza o art. 47 da Lei de Recuperação de Empresas, in
verbis:“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômicofinanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função
social e o estímulo à atividade econômica.”
E assim, Excelentíssimo, com o fito de dar segurança jurídica aos produtores rurais e ao
mercado rural, homenageando o princípio da máxima preservação da empresa, foi que a 4° Turma do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com Relatoria do Ministro Marco Buzzi e o Ministro Raul Araújo
no REsp Nº 1.800.032 - MT (2019/0050498-5), votaram e deram entendimento balizador, colocando,
de uma vez, ponto final em questões controversas acerca do assunto técnico-jurídico e provando nossas
argumentações, vejamos trecho da ementa:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS.
966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR
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RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48).
CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO
REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular,
mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para
ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o
produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí
decorrentes".
3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de
empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o
registro, por

ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o

regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao
empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois
a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário
comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc,
pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente,
validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento
diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes
(CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para
requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando
que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais
de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele
período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da
atividade empresarial.”
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Consubstanciados nesse entendimento, Excelentíssimo, não pode o presente recurso lograr
êxito. Já está pacificado que o Julgado acima transcrito traz, de forma perfectibilizada, a ocorrência
fatídica no caso em tela, perfazendo os Agravados os requisitos inerentes ao deferimento da
Recuperação Judicial, acertando o Magistrado a quo quando da concessão, já que as provas elencadas
no bojo daqueles autos, trazem prova clara do lapso temporal superior há dois anos da atividade rural
dos recuperandos.
Merece transcrição trecho desse Julgado, do voto do Ministro Raul Araújo, do tema
concernente ao período de dois anos, exaustivamente combatido na Inicial do Agravante, mas, que
deverá ser rejeitado, nos termos do aresto a seguir exposto:
“Assim, apesar da necessidade do prévio registro como produtor rural para a efetivação
do pedido de recuperação, instituto próprio do regime empresarial (LRF, art. 48), não há
óbice ao cômputo do período anterior ao registro, somado ao posterior, para perfazimento
do total de mais de dois anos de regular exercício da atividade empresarial. Afinal, o
citado art. 48 exige, como condição para o pedido de recuperação judicial, apenas que o
empresário exerça sua atividade de forma regular pelo período mínimo de mais de 2 (dois)
anos. E sucede que, mesmo sem o registro, mesmo antes da inscrição, o produtor rural, se
empreendia, já exercia regularmente sua atividade profissional organizada para a
produção de bens e serviços, ou seja, já era empresário regular, embora sob o regime
civil.”
Excelentíssimo, para que não paire dúvidas quanto à permissão legal, em total confronto
com que aduz o Agravante, transcrevemos mais Jurisprudência do STJ, no sentido de que, tanto a pessoa
natural, quanto a pessoa jurídica, diante do caso em tela, devem gozar dos efeitos inerentes à concessão
da Recuperação Judicial, nos termos já alinhados em parágrafos anteriores, qual seja, dada inconteste
comprovação da atividade rural desenvolvida pelos Agravados em período superior ao prazo estipulado.
In verbis:
“RECURSO ESPECIAL Nº 1.849.137 - SP (2019/0344643-7)
RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO - RECORRENTE : FMC QUIMICA DO
BRASIL LTDA ADVOGADO : PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - SP257093 _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________
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RECORRIDO : AGROTÉCNICA VERRONE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO : JOSÉ ROBERTO DE PAIVA VERRONE
RECORRIDO : MARIA LUCY VEDOVATO RECORRIDO : MARCIO VEDOVATO
VERRONE ADVOGADOS : TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - SP194583
MARIA CAROLINA PIRES DOS SANTOS - SP324449 MAURÍCIO LUIS SOUZA SP434449 INTERES. : RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - ADMINISTRADOR
ADVOGADO : RUBENS LOBATO PINHEIRO NETO - SP324219
DECISÃO "Agravo de instrumento Recuperação judicial Decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial também aos sócios da recuperanda, na condição de
empresários rurais Credor que alega inobservância dos requisitos legais autorizadores à
concessão do pedido em relação aos produtores rurais Registro perante a Junta Comercial
que teria ocorrido às vésperas do pedido recuperacional Facultatividade do registro
Precedentes jurisprudenciais Conjunto probatório que atesta o exercício regular de
atividade empresarial rural em período superior a dois anos Atendida a exigência contida
no caput do artigo 48 da Lei nº 11.101/05 Decisão mantida Recurso desprovido."
(...). Decido.
No tocante ao cumprimento dos requisitos para o deferimento da recuperação judicial aos
empresários rurais e à obrigatoriedade e efeitos do registro na Junta Comercial, o TJ-SP, à
luz do acervo fático-probatório, assim dirimiu a controvérsia (e-STJ, fls. 411/416): "Não
se desconhece a celeuma em torno da necessidade ou não de registro dos produtores rurais,
pelo período mínimo de dois anos estabelecido no artigo 48 da Lei nº 11.101/05, para a
concessão do processamento da recuperação judicial em relação a eles. O caput do referido
artigo nada dispõe sobre a necessidade do prévio registro do empresário; apenas estabelece
que deve haver o regular exercício da atividade pelo período de dois anos, nos seguintes
termos, a saber: 'Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do
pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos
seguintes requisitos, cumulativamente: (...)' O artigo 971 do Código Civil, ao tratar do
registro do produtor rural, faculta a inscrição correspondente. É o que se extrai do termo
'pode' constante do referido artigo, a saber: 'O empresário, cuja atividade rural constitua
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sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus
parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva
sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao
empresário sujeito a registro'. Ademais, o artigo 966 do referido diploma legal estabelece
que empresário é aquele que 'exerce profissionalmente atividade econômica organizada
para a produção ou a circulação de bens ou de serviços'. (...) Não obstante, a comprovação
de regular exercício de atividade empresarial, por mais de dois anos, constitui pressuposto
legal para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos
do artigo 48 da Lei nº 11.101/05, a saber: 'Poderá requerer recuperação judicial o devedor
que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois)
anos...' (...) Extrai-se do processado que o exercício de atividade regular empresarial pelos
sócios da recuperanda ficou devidamente comprovado, conforme se constada das
informações trazidas pelo administrador judicial baseadas no conjunto probatório, a saber:
'No mais D. Relator, ao analisar pedido de consolidação substancial nos autos originários,
observei alguns documentos que atestaram, na opinião deste administrador, a atividade
empresarial dos produtores rurais supramencionados, há mais de 2 (dois) anos do pedido
recuperacional. Cito, como exemplo, ao produtor rural Marcio Vedovato Verrone o
documento de fls. 1403 dos autos originários, qual seja, Cadastro Ambiental Rural datado
de março de 2016, onde afirma desenvolver atividade agrossilvopastoril em uma fazenda
de sua propriedade. Em relação à Sra. Maria Lucy Vedovato pontuo a declaração de seu
imposto de renda do ano de 2016 (fls. 1344 dos autos da recuperação), onde consta
demonstrativo de atividade rural com dados do imóvel explorado e bens utilizados para o
exercício da atividade. No caso do Sr. José Roberto de Paiva Verrone, notei às fls. 998 do
processo agravado que sua inscrição cadastral junto à Receita Federal data de dezembro de
2011, constando a descrição de atividades rurais exercidas por ele. Afora que são sócios da
empresa agravada que também exerce atividade rural, através de plantação de videiras,
conforme esmiuçado por este administrador judicial em seu primeiro relatório mensal de
atividades apresentado ao D. Juízo a quo'. Assim, conclui-se que o deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial aos sócios da recuperanda foi acertado;
consequentemente as ações e execuções em face destes também ficam sobrestadas durante
o" stay period "." (grifou-se) Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que o Tribunal
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de origem concluiu que restou comprovado o cumprimento dos requisitos para o
deferimento da recuperação judicial, asseverando, ainda, que o registro na Junta Comercial
se trata de uma faculdade e não uma imposição legal, podendo abranger situações passadas.
Nesse contexto, verifica-se que o decisão recorrida se encontra com o atual entendimento
desta Corte, no sentido de ser possível o cômputo do período de exercício de atividade
rural anterior ao registro na Junta Comercial, em razão de ser uma faculdade do
empreendedor, conforme dispõem os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil,
gerando efeitos "ex tunc". Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece
prosperar. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento
ao recurso especial. Publique-se.” (STJ - REsp: 1849137 SP 2019/0344643-7, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 01/04/2020).
Corolário lógico, depreende-se que dúvidas não restam quanto ao entendimento pacifico
do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, que resguarda os direitos tanto da empresa, como do próprio
produtor, como pessoa natural, devendo, Vossa Excelência, visto a importância dos precedentes em
nosso ordenamento jurídico, perfilhar-se de consentâneos Julgados, como também encabeçadas pelo
suporte probatório que reforça nosso pedido, rejeitar os pedidos do Agravante e no mérito, IMPROVER
Agravo de Instrumento.
3.2 – DÍVIDAS PRETÉRITAS CONTRAÍDAS PELO EMPRESÁRIO SÃO CONTEMPLADAS
NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Excelentíssimo, ainda sobre o brilhante Julgado da 4° Turma do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, é imperativo concluir também que não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às
obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que requer recuperação judicial,
devendo também ser abrangidas pelo pedido as dívidas anteriormente contraídas pelo empresário, posto
que, após o deferimento da recuperação judicial e posterior homologação do plano, temos o regime de
afetação.
A rigor, diante do esposado, figura-se perfeitamente lícita a inclusão na recuperação
judicial, das obrigações e dívidas contraídas pelos Agravados, consignando o Ministro Raul Araújo no
Recurso Especial nº 1.800.032 - MT (2019/0050498-5), provido, sob entendimento de que deve integrar
à recuperação judicial todos os débitos e consignando:
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"A legislação nacional, levando em conta a importância, a relevância desse setor
econômico para o País, deu um tratamento diferenciado para o empreendedor rural que
pode ser um produtor rural regido pelo Código Civil ou pode ser um empresário rural
regido pelo regime empresarial, mas em ambos os casos está em situação regular."
Impende argumentar, Excelência, que em longo voto, o Ministro Luis Felipe Salomão
referendando o principio da preservação da empresa, os empregos dos colaboradores, as famílias, a
necessidade de uma vida digna, assim assinalou:
“É bem de ver que a recuperação judicial de empresas, fruto da Lei n. 11.101, de 2005, é
instrumento jurisdicional de superação da crise econômico-financeira da atividade
empresarial sustentável. Revela-se, outrossim, como organismo viabilizador do
desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, na medida em que promove a
continuidade da atividade de exploração econômica, preservando a empresa com
potencial de realização.
Assim, como se tem sido dito e repetido, o valor primordial a ser protegido por esse
instituto é o da ordem econômica, bastando analisar os meios de recuperação da empresa
legalmente previstos (como, por exemplo, nos incisos III, IV, V, XIII e XIV do art. 50 da
Lei de Falência) para perceber que, em alguns casos, o interesse individual do empresário
é até mesmo sacrificado, em deferência à salvaguarda da empresa como unidade
econômica de inegável utilidade social.
(...)
A empresa em crise não abastece o mercado de consumo, não fomenta a economia, a livre
iniciativa e a concorrência; não gera empregos que dignifiquem as pessoas, que dependem
da manutenção da fonte produtora; não tem giro de capital e, portanto, não acumula
riquezas; não devolve investimentos sociais; não produz balanço social; não investe em
recuperação de meio ambiente; não promove educação; não propaga ética; não reflete o
standard comportamental necessário (Simão Filho, A.; Pellin, D. Nova empresarialidade
aplicada à recuperação judicial de empresas. Revista Paradigma, n.18, 2011. Recuperado
de http://revistas.unaerp.br/paradigma/article/view/41).”
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De suma necessidade aduzir neste tópico, sobre III Jornada de Direito Comercial, que
estabeleceu, uma vez demonstrados os elementos caracterizadores e indispensáveis à conceituação da
atividade empresarial rural, comprovado cabalmente através de documentos e provas, no tocante ao
regulamentado no artigo 49 da LRF, o seguinte:
“Enunciado 96 - A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica,
sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
Logo, Excelência, é de salutar relevância afirmar que os contratos firmados entre Agravante
e Agravados não devem ensejar qualquer mudança, tendo em vista a sujeição de todas as dívidas e
obrigações, tanto vencidas, quanto vincendas, à recuperação judicial, não havendo que se falar em
excluir dívida da RJ, devendo o credor, habilitado naqueles autos, aguardar plano e posterior ordem de
pagamento, como bem sabido.
Como epílogo, deve ser sustentada nesta peça a rotina de tentativas e formas viáveis para
superação da crise acometida pelas Agravadas, principalmente na pandemia atual, onde toda a classe
empresarial está sujeita aos efeitos nefastos provocados pela COVID-19, vez que ao não prover o pedido
do Agravante, estará atendendo à tutela de interesses públicos e sociais consistentes na preservação dos
benefícios econômicos que decorrem da atividade empresarial saudável, preservando a geração de
empregos, o correto pagamento de tributos, o fomento à circulação de bens, produtos, serviços, devendo
esses valores se sobrepor aos interesses particulares e parciais de credores.
4 – DOS PEDIDOS.
Diante de todos exposto, requer-se:
a) Requer seja a presente Contrarrazão ao Agravo de Instrumento conhecida e no mérito,
provida.
b) Requer seja, preliminarmente, seja reconhecida a natureza jurídica da atividade rural
como declaratória constitutiva de direitos, uma vez que, comprovando sua atuação no período
estipulado, conforme precedentes, enquadra-se perfeitamente o caso dos Agravados.
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c) Seja, ainda em preliminar arguida, reconhecida a legalidade do litisconsórcio ativo das
empresas Agravadas e seus sócios, tendo em vista a configuração ocorrida diante do imperativo
normativo descrito no art. 113 do CPC, assim como a ocorrência da regra da Consolidação Processual,
reconhecida tanto nas doutrinas do Direito brasileiro, como nas Jurisprudências dos Tribunais Pátrios e
da Côrte Superior, estando a peça preambular apta a produzir seus efeitos.
d) Requer seja, em oposição ao que aduz o Agravante, vislumbrada a importância do
Administrador Judicial na LRF e que seja, de igual forma, respeitado os serviços por ele prestado, no
que tange ao caso sub judice.
e) Seja, no mérito, reconhecida a atividade rural dos Agravados como requisito
caracterizador para a concessão da Recuperação Judicial, diante da análise dos documentados,
perfazendo o prazo legal que traduz o direito alicerçado nos precedentes, declarando Vossa Excelência
o IMPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento.
f) Requer, sejam mantidos os contratos entabulados entre as partes no bojo do processo
recuperacional, pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, as obrigações anteriores ou posteriores
contraídas pelo empresário rural, devem também ser abrangidas pela recuperação judicial, devendo o
Agravante aguardar a ordem de pagamento a ser definida no plano.
e) Outrossim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Antônio Frange
Júnior, OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
ROSANE SANTOS DA SILVA
OAB/MT 17.087
ANTÔNIO FRANGE JUNIOR
OAB/MT 6.218
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Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Tallita Carvalho de Miranda

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Yelaila Araújo e Marcondes

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA
OAB/MT 18.867
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005119-65.2020.8.27.2700/TO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ (OAB SP326730)
ADVOGADO: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO (OAB DF38001)
ADVOGADO: EDERSON MARTINS DE FREITAS (OAB TO5637B)
ADVOGADO: RUTE SALES MEIRELLES (OAB TO4620)
AGRAVADO: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT6218)

DESPACHO
Tendo em vista que os Embargos de Declaração aviados no evento
11 não indicam nenhum dos elementos contidos no Art. 1.022 do Código de
Processo Civil, mas sim mero inconformismo contra a decisão que não
concedeu efeito suspensivo ao seu recurso.
Nesse sentido, nos termos do Art. 1.023, §3º do CPC, recebo os
Embargos de Declaração como Agravo Interno, motivo pelo qual, determino a
intimação do Embargante/Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art.
1.021, § 1º do CPC, bem como promova o recolhimento do respectivo preparo
recursal, sob pena de não conhecimento.
Transcorrido referido prazo, intime-se o Agravado para contrarrazoar
no prazo legal.
Após, façam-me os autos conclusos para nova deliberação.
Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Relator , na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 61764v2 e do código
CRC 053575ce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER
Data e Hora: 16/5/2020, às 11:36:7
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR
RELATOR DA 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL DO
EGRÉGIO

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA

DO

ESTADO

DO

TOCANTINS.

Processo nº 0005119-65.2020.8.27.2700

BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, por
seus advogados, diante da r. decisão monocrática de evento 14, vem
perante V. Exa., tempestivamente, complementar as razões recursais do
AGRAVO INTERNO, com fulcro nos artigos 1.021, § 1º, e 1.024, § 3º,
do CPC, e do artigo 286 do Regimento Interno desse E. Tribunal,
consubstanciado na minuta em anexo.
O preparo se encontra devidamente recolhido
também em anexo, no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais).

Termos em que
Pede deferimento.
Palmas/TO, 03 de junho de 2020.
MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ
OAB/SP 326.730
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MINUTA DO AGRAVO INTERNO

Agravo de Instrumento nº 0005119-65.2020.8.27.2700
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: Foco Agronegócios LTDA e outro

NOBRE TURMA,
EMINENTES DESEMBARGADORES.

I

–

DA

IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA

AOS

FUNDAMENTOS

DA

DECISÃO AGRAVADA.
Como apontado, o Agravante interpôs agravo de
instrumento, com pedido para que fossem suspensos, liminarmente, os
efeitos do deferimento da recuperação judicial dos devedores, tendo em
vista que o Douto Juízo a quo deixou de examinar os requisitos legais.
De fato, o agravo de instrumento não possui em
regra efeito suspensivo, porém o artigo 995, parágrafo único, do CPC,
estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por
decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Assessoria Jurídica Regional de Tocantins. Qd. 103 Sul, Rua SO-9, Lt. 2, Térreo. Palmas/TO.
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Em r. decisão monocrática de evento 03, a
propósito, que padece de vícios, o Eminente Relator indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo, não obstante a comprovação de todos os
requisitos legais.
Assim,

o

Agravante

opôs

embargos

de

declaração, para que fossem supridas as omissões, ou, senão, que o
recurso fosse conhecido como agravo interno, a par do artigo 1.024, §
3º, do CPC. Na sequência, em sintonia com o pedido subsidiário para
conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno, em r.
despacho

de

evento

14,

determinou-se

que

a

casa

bancária

complementasse então as razões do recurso:
Nesse sentido, nos termos do Art. 1.023, §3º do CPC,
recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno,
motivo
pelo
qual,
determino
a
intimação
do
Embargante/Agravante para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustálas às exigências do art. 1.021, § 1º do CPC, bem como
promova o recolhimento do respectivo preparo recursal, sob
pena de não conhecimento.

Logo, firme na tese de que deve ser concedido o
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o Agravante apresenta, para
tanto, o recolhimento do preparo, e, de forma bem objetiva e didática,
expõe cada um dos requisitos legais do artigo 995, parágrafo único, do
CPC, a fim de impugnar a r. decisão de evento 03, agora agravada.
a) Probabilidade de provimento do recurso.
Ora, a probabilidade de provimento do recurso é
patente. Na r. decisão agravada, repita-se, o juízo primevo deferiu a
recuperação judicial sem examinar os requisitos previstos no
artigo 51 da Lei nº 11.101, de 2005, relegando a função judicial
ao administrador judicial, e a posteriori, grifa-se:
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Diante da grande
documentação
apresentada,
outrossim, confira o Administrador Judicial se todos
os documentos previstos no art. 51, da Lei
11.101/05, foram devidamente apresentados pelas
recuperadas,
que
deverá
apresentar
relatório
circunstanciado no prazo de 15 (quinze) dias.

Acrescenta-se que o artigo 51, inciso I, da Lei nº
11.105, de 2005, a Lei de Recuperação de Empresas, dispõe que a
petição inicial de recuperação judicial será instruída com a exposição das
causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da
crise econômico-financeira. Apesar de expor na petição inicial os motivos
da crise da Agravada, sociedade empresária devedora, da qual o outro
Agravado é sócio, não há nos autos nenhuma informação – repisa-se,
nenhuma – sobre as causas concretas que resultaram na alegada crise
econômico-financeira do próprio Agravado, pessoa física.
Ao contrário, o Agravado auferiu uma renda anual
da empresa devedora de quase R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais), entre pró-labores e distribuições de lucros, bem como, nesse
mesmo

exercício,

o

patrimônio

do

Agravado

aumentou

consideravelmente, era de R$ 3,3 milhões, e, no final do ano, passou a
ser de 5,1 milhões de reais, vale dizer, cresceu cerca de 54% de um
ano para outro, o que inclui aplicações financeiras diversas, um carro de
alto padrão e dinheiro em espécie guardado, R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais). Consequentemente, não é verdade também que as
partes se encontram na mesma situação, ou que foram atingidos pela
crise diante das mesmas razões.
b) Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Além da probabilidade de provimento do recurso,
o Agravante comprovou, igualmente, o risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação.
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A r. decisão agravada, na origem, determinou a
suspensão de todas as ações e execuções em face dos devedores, cujos
contratos foram juntados nos autos do presente recurso.
Desde então, os Agravados deixaram de honrar,
definitivamente, as obrigações pecuniárias firmadas, conforme o artigo
6º, § 4º, da Lei nº 11.101, de 2005, e sem que se vislumbre o fim da
suspensão, que, a par da jurisprudência dos tribunais, se estende de
maneira indefinida, até a realização da assembleia geral de credores.
Caso se aguarde o julgamento final deste recurso,
o credor não poderá cobrar os créditos vencidos, sob incomensurável
prejuízo financeiro, de milhões de reais, e, ainda, enriquecimento
indevido do polo adverso, sem que o juízo tenha ao menos analisado
as condições para o deferimento da recuperação judicial.
Portanto, embora comprovados os requisitos para
a concessão do efeito suspensivo, ao indeferir o pedido, esse Eminente
Relator se limitou à indicação e à paráfrase dos artigos 995 e 1.019 do
CPC, sem explicar sua relação com a causa, e sem enfrentar de fato os
argumentos lançados, cita-se o seguinte trecho da decisão de evento 03:
Dispõem os artigos 1.019, inciso I e artigo 995, § único,
ambos inseridos no Novo Caderno Instrumental Civil, que
pode o Relator, em caráter excepcional, conferir efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, ou deferir tutela
provisória de urgência ou evidência, total ou parcialmente,
conforme a pretensão recursal, desde que o agravante
requeira expressamente e apresente de forma cristalina os
pressupostos autorizadores, ou seja, a probabilidade do
direito, consistente na plausibilidade do direito alegado, e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso, que se
traduz na urgência da prestação jurisdicional em sede de
liminar.
Neste esteio, hei de aferir se, efetivamente, a recorrente
demonstrou a presença dos elementos autorizadores da
medida de urgência.
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Pois bem, sem embargos das matérias de fundo lançadas
pela recorrente, friso que para a concessão da medida nos
termos ora pleiteados deve, o agravante, necessariamente,
demonstrar a ocorrência de um dano irreparável ou de
difícil reparação ao julgamento de mérito do recurso de
agravo, não se justificando, para tal desiderato, a
argumentação lançada na vestibular de que, este requisito
se encontra presente diante do fato de que “caso se
aguarde o julgamento final deste recurso, o credor não
poderá cobrar os créditos vencidos, sob incomensurável
prejuízo financeiro, e, ainda, enriquecimento indevido dos
Agravados, sem que o juízo tenha analisado as condições
para o deferimento da recuperação judicial”, ante a
generalidade e subjetividade que apresenta.
Com efeito, esclareço que os requisitos para que a eficácia
da decisão recorrida venha a ser suspensa ou reformada, in
limine, pelo relator, são mais severos do que aqueles
previstos para a concessão da tutela provisória de urgência
na demanda originária, posto que a suspensão da eficácia
da decisão recorrida ou, se for o caso, a concessão da
tutela antecipada em sede recursal, revestem-se de caráter
excepcional, devendo, para ambos os casos, restarem
preenchidos os requisitos elencados no artigo 995,
parágrafo único do Novo CPC, ou seja, deve o agravante,
cumulativamente,
demonstrar,
a
probabilidade
de
provimento do recurso e que há risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação (ou seja, qualificado, intenso
e concreto), ao resultado útil do julgamento desse recurso,
hipótese que não restou evidenciada na espécie.
Neste esteio, não restando efetivamente demonstrada, de
forma eficaz, a existência de dano irreparável ou de difícil
reparação que impeça o agravante de aguardar o
julgamento de mérito do presente, onde, após o devido
contraditório, o agravo de instrumento será dirimido pelo
Órgão Colegiado, deixo de conceder a almejada medida
liminar.

Desse modo, é imperiosa a reforma da decisão.
II – DOS PEDIDOS.
Face ao exposto, REQUER a reconsideração da
decisão de evento 03 destes autos, como estabelece o artigo 286, § 2º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,
concedendo-se o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme
o artigo 1.019, inciso I, do CPC.
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Do

contrário,

caso

não

for

reconsiderada

a

decisão agravada, requer o julgamento do agravo interno pelo órgão
competente,

para

que

seja

enfim

concedido

o

almejado

efeito

suspensivo, consoante o artigo 995, parágrafo único, do CPC, com o
objetivo de que sejam suspensos os efeitos da decisão que deferiu o
pedido de recuperação judicial dos Agravados.

Termos em que
Pede deferimento.
Palmas/TO, 03 de junho de 2020.
MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ
OAB/SP 326.730
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005119-65.2020.8.27.2700/TO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
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AGRAVADO: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTRO
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DESPACHO
Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo
legal.
Cumpra-se.
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EXCELENTISSÍMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR RELATOR EURÍPEDES
LAMOUNIER DA 2° CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
TOCANTINS/TO.

Agravo de Instrumento nº 0005119-65.2020.8.27.2700.

FOCO AGRONEGÓCIOS S/A e OUTROS – Em Recuperação Judicial, já
qualificados no Recurso de Agravo de Instrumento em que move o Banco do Brasil S/A, vem, por
intermédio de seus Advogados, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no art.
1.021, §1° do Código de Processo Civil, apresentar:
CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO
A fim de manifestar e requerer o que segue, esposando os fatos e o direito, firmes no
posicionamento de Vossa Excelência para que mantenha decisão vergastada, a fim de não conceder
efeito suspensivo ao Agravo Interno, tendo em vista consistir nas mesmas alegações do recurso primevo.
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Permissa vênia, seja o presente recebido e processado para ao final, IMPROVER o pedido
de reforma requerido pela parte Agravante.
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.

ANTÔNIO FRANGE JUNIOR

ROSANE SANTOS DA SILVA

OAB/MT 6.218

OAB/MT 17.087
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CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO
PROCESSO ORIGINÁRIO N° 0002360-65.2020.8.27.2721 - 1ª Vara Cível da Comarca de
Guaraí/TO.
AGRAVANTE: Banco do Brasil S/A.
AGRAVADO: Foco Agronegócios S/A E Outros (Recuperando).

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TOCANTINS
INCLÍTO JULGADORES
EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES

1- DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA.
Excelentíssimo Relator, vem o Agravante, irresignado, pois, em brilhante decisum, Vossa
Excelência deixou de conceder o efeito suspensivo da decisão que deferiu o processamento da
Recuperação Judicial da Agravada, em tese inequívoca da instituição bancária que alega que a decisão
de piso não respeitou os ditames da LRF.
Assim, no presente apelo, não logrou êxito o Agravante em apresentar novas razões pelos
quais o nobre Relator deve determinar a concessão do efeito suspensivo, ao passo que apenas se limitou
a novamente apresentar as mesmas alegações do Agravo anterior.
Deve ser ressaltado ainda, que seus requerimentos são contrários aos precedentes da Côrte
Superior, restando totalmente superados suas alegações, deixando de demonstrar, ainda, em suas razões
recursais, onde os pontos da v. decisão mostram-se inaplicáveis ao caso versado nos autos, ou que há
Jurisprudências mais recentes em sentido contrário ou, favoráveis à tese guerreada.
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Dessa maneira, o presente recurso aviado deve ser improvido, na medida em que, não há
impugnação especifica dos tópicos e argumentos a refutar a decisão agravada; repetiu as mesmas
alegações do recurso anterior e não demonstrou a distinção de seu apelo que amparem sua tese, sendo,
o presente Agravo Interno, genérico.
2 – MÉRITO RECURSAL
2.1 – DO PAPEL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NA RJ.
Novamente o Agravante relega os trabalhos do Administrador Judicial ao aduzir que este
não é competente para verificar as documentações apresentadas pela empresa Agravada, no bojo do
processo recuperacional.
Consignamos que papel do Administrador é fundamental, pois, figura como um auxiliar na
relação jurídica, fiscalizando e atuando de forma imparcial para que o processo possa prosseguir de
forma organizada e transparente. Nesse sentido, logicamente, o administrador não é parte legitima para
decidir ou não se há inépcia da Inicial, porém, é parte legitima para orientar, analisar e caso seja,
requerer outras documentações não acostadas na relação processual e inúmeros outros deveres, sendo
todos cumpridos fielmente.
Assim, Excelência, antes de alegar tratar-se de decisão teratológica, como fez o
Agravante, necessários se faz vislumbrar o que traz o artigo 22 da LRF, que assim dispõe:
“Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além
de outros deveres que esta Lei lhe impõe:
I – na recuperação judicial e na falência:
a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III
do caput do art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta
Lei, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência,
a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;
b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados;
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c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de
fundamento nas habilitações e impugnações de créditos;
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações;
e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei;
f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei;
g) requerer ao juiz convocação da assembleia-geral de credores nos casos previstos nesta
Lei ou quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões;
h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas
para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções;
i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei;
II – na recuperação judicial:
a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;
b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de
recuperação;
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor;
d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso
III do caput do art. 63 desta Lei”. (...)
Excelência, esse rol descrito no artigo 22 não é taxativo, ao passo que pode o Administrador
Judicial, observados todos os rigorosos critérios normativos, entendendo pertinente, requerer outras
providências que reputar necessárias, prestando, portanto, papel imprescindível na RJ, não podendo as
alegações do Agravante prosperar, eis que não se coadunam com os preceitos legais e demais normas
cogentes.
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2.2 – INFUNDADA ALEGAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL
REPARAÇÃO.
Excelentíssimo, ainda em seus apelos, alega a parte Agravante a probabilidade de risco de
dano ou difícil reparação se o pleito não for concedido, porquanto, a instituição financeira sofrerá perdas
irreparáveis, na casa dos milhões se o pedido do efeito suspensivo não for acolhido e que não poderá
aguardar a suspensão das execuções até a assembleia geral de credores.
A rigor, tal risco alegado pela parte não existe. Isto porque, como se sabe, o Banco do Brasil
é um dos maiores bancos do país, com lucros anuais que fogem da alçada de qualquer empresa de porte
médio, como no caso em testilha. Ao comparar suas perdas financeiras com a situação dos Agravados,
vemos a diferença existente entre a instituição credora e a Recuperanda, que está longe de auferir os
mesmos rendimentos, por isso, a eficácia do principio da máxima preservação da empresa, que neste
momento, especifico, deve ser preservada.
Para se ter uma ideia da equivocada alegação, colacionamos print1 da página da internet da
própria Agravante, que somente no segundo trimestre do ano de 2019, auferiu lucros estratosféricos,
logo, seus argumentos não podem prosperar.

1

https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/imprensa/n/59859/#/.
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Nesse aspecto, a Agravada tem ciência de sua dívida inadimplida, mas, com o respaldo do
Poder Judiciário poderá ter o fôlego que necessita para o soerguimento da atividade empresária e, após
a homologação do plano e deliberação da assembleia de credores, poderá iniciar os pagamentos devidos
aos credores.
2.3 – DÍVIDAS PRETÉRITAS CONTRAÍDAS PELO EMPRESÁRIO SÃO CONTEMPLADAS
NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Corolário lógico, é imperativo concluir também que não se pode distinguir o regime
jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que requer
recuperação judicial, devendo também ser abrangidas pelo pedido as dívidas anteriormente contraídas
pelo empresário, posto que, após o deferimento da recuperação judicial e posterior homologação do
plano, temos o regime de afetação.
A rigor, diante do esposado, figura-se perfeitamente lícita a inclusão na recuperação
judicial, das obrigações e dívidas contraídas pelos Agravados, consignando o Ministro Raul Araújo no
Recurso Especial nº 1.800.032 - MT (2019/0050498-5), provido, sob entendimento de que deve integrar
à recuperação judicial todos os débitos e consignando:
"A legislação nacional, levando em conta a importância, a relevância desse setor
econômico para o País, deu um tratamento diferenciado para o empreendedor rural que
pode ser um produtor rural regido pelo Código Civil ou pode ser um empresário rural
regido pelo regime empresarial, mas em ambos os casos está em situação regular."
Impende argumentar, Excelência, que em longo voto, o Ministro Luis Felipe Salomão
referendando o principio da preservação da empresa, os empregos dos colaboradores, as famílias, a
necessidade de uma vida digna, assim assinalou:
“É bem de ver que a recuperação judicial de empresas, fruto da Lei n. 11.101, de 2005, é
instrumento jurisdicional de superação da crise econômico-financeira da atividade
empresarial sustentável. Revela-se, outrossim, como organismo viabilizador do
desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, na medida em que promove a
continuidade da atividade de exploração econômica, preservando a empresa com
potencial de realização.
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Assim, como se tem sido dito e repetido, o valor primordial a ser protegido por esse
instituto é o da ordem econômica, bastando analisar os meios de recuperação da empresa
legalmente previstos (como, por exemplo, nos incisos III, IV, V, XIII e XIV do art. 50 da
Lei de Falência) para perceber que, em alguns casos, o interesse individual do empresário
é até mesmo sacrificado, em deferência à salvaguarda da empresa como unidade
econômica de inegável utilidade social.
(...)
A empresa em crise não abastece o mercado de consumo, não fomenta a economia, a livre
iniciativa e a concorrência; não gera empregos que dignifiquem as pessoas, que dependem
da manutenção da fonte produtora; não tem giro de capital e, portanto, não acumula
riquezas; não devolve investimentos sociais; não produz balanço social; não investe em
recuperação de meio ambiente; não promove educação; não propaga ética; não reflete o
standard comportamental necessário (Simão Filho, A.; Pellin, D. Nova empresarialidade
aplicada à recuperação judicial de empresas. Revista Paradigma, n.18, 2011. Recuperado
de http://revistas.unaerp.br/paradigma/article/view/41).”
De suma necessidade aduzir neste tópico, sobre III Jornada de Direito Comercial, que
estabeleceu, uma vez demonstrados os elementos caracterizadores e indispensáveis à conceituação da
atividade empresarial rural, comprovado cabalmente através de documentos e provas, no tocante ao
regulamentado no artigo 49 da LRF, o seguinte:
“Enunciado 96 - A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica,
sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
Logo, Excelência, é de salutar relevância afirmar que os contratos firmados entre Agravante
e Agravados não devem ensejar qualquer mudança, tendo em vista a sujeição de todas as dívidas e
obrigações, tanto vencidas, quanto vincendas, à recuperação judicial, não havendo que se falar em
excluir dívida da RJ, devendo o credor, habilitado naqueles autos, aguardar plano e posterior ordem de
pagamento, como bem sabido.
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Por epílogo, deve ser sustentada nesta peça a rotina de tentativas e formas viáveis para
superação da crise acometida pelas Agravadas, principalmente na pandemia atual, onde toda a classe
empresarial está sujeita aos efeitos nefastos provocados pela COVID-19, vez que ao não prover o pedido
do Agravante, estará atendendo à tutela de interesses públicos e sociais consistentes na preservação dos
benefícios econômicos que decorrem da atividade empresarial saudável, preservando a geração de
empregos, o correto pagamento de tributos, o fomento à circulação de bens, produtos, serviços, devendo
esses valores se sobrepor aos interesses particulares e parciais de credores.
2.4 – NECESSÁRIA IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA RECURSOS MERAMENTE
PROTELÁTÓRIOS.
Excelentíssimo Relator, como bem leciona o artigo 1.021, §1º do CPC, o recorrente deverá
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu e como dito
alhures, o banco Agravante utilizou das mesmas alegações quando da interposição do Agravo de
Instrumento.
Ademais, em análise perfunctória tanto dos autos, quanto das Jurisprudências atuais, vemos
que os argumentos do Agravante são meramente protelatórios, eis que, não houve mudança que
ensejasse modificação da decisão agravada, tampouco demonstrou a distinção do seu caso, frente aos
Julgados nas Côrtes Supremas.
Como se constata, é imperioso o arbitramento de multa, ao teor do artigo 1.021, §4°, uma
vez que o presente recurso é manifestamente protelatório, amoldando-se o caso perfeitamente com a
normativa inserta no artigo retromencionado.
"Um dos maiores problemas da sistemática recursal brasileira é a enorme
permissibilidade no tocante às impugnações desprovidas de fundamento. A despeito da
existência de meios inibitórios, os tribunais não se valem, como deveriam, dos poderes
instituídos na norma. É raro encontrar uma decisão em que o litigante que se utilizou de
recurso com claro intuito protelatório suporta a condenação da multa pela litigância de
má-fé. Muito embora a fixação de honorários na fase recursal se desvele uma mudança
positiva, não tem o escopo de punir e arrefecer os ânimos do recorrente malicioso. O freio
à litigância temerária só será efetivo quando os tribunais agirem contundentemente para
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coibir esse tipo de prática". (Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, Código de Processo Civil
Comentado, coord. Helder Moroni Câmara, São Paulo: Almedina, 2016, p. 1.358).2
Assim sendo, diante de critérios objetivos, frente a impossibilidade de acolhimento das
razões recursais, a imposição de multa é o que se requer.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA

EM

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO 3/STJ. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE.

MANIFESTO

DESCABIMENTO.

SIMPLES

PETIÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA. VERIFICAÇÃO "IN CONCRETO".
AUTOMATIZAÇÃO
IMPROCEDÊNCIA

DO

EXERCÍCIO

MANIFESTA.

DO

DIREITO

COMINAÇÃO

DE
DE

RECORRER.
MULTA.

1. O controle difuso de constitucionalidade faz-se como exceção deduzida no contexto de
uma ação, contestação, ou ainda de um recurso, mas não simplesmente como petição
avulsa, que encerra em si apenas a pretensão do controle difuso e nada mais, muito menos
quando o objeto do controle é um enunciado de súmula. Inteligência do art. 480 do
CPC/1973 e do art. 948 do CPC/2015. 2. Nos casos concretos em que o intuito meramente
procrastinatório da parte surge patente, verificando-se um exercício automatizado do
direito de recorrer sem a mínima atenção aos ensinamentos comezinhos da
processualística civil, e quando verificar-se que a pretensão recursal é completamente
infundada, é cabível a cominação da multa aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação do agravante ao pagamento de multa
de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do
caráter de manifesta improcedência.” (AgInt na PET nos EAREsp 589.461/MT, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/02/2018, DJe 05/03/2018).

2

Retirado do site Migalhas, no link https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-na-pratica/277760/a-multa-doartigo-1021-4-e-ostj#:~:text=Dentre%20as%20multas%20destaca%2Dse,cinco%20por%20cento%20do%20valor.
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4 – DOS PEDIDOS.
Diante de todos exposto, requer-se:
a) Requer seja a presente Contrarrazão conhecida e no mérito, provida.
b) Requer seja mantida a decisão que não concedeu efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento, ressaltando que os requerimentos da parte Agravada não possuem precedentes e seus
argumentos estão ultrapassados.
c) Requer seja totalmente IMPROVIDO o Agravo Interno interposto pela instituição
financeira, tendo em vista a ausência de impugnação especifica, a falta de Julgados e teses em que se
funda seu pedido e por todos os argumentos supracitados.
d) Requer, sejam mantidos os contratos entabulados entre as partes no bojo do processo
recuperacional, pois, conforme entendimentos jurisprudenciais, as obrigações anteriores ou posteriores
contraídas pelo empresário rural, devem também ser abrangidas pela recuperação judicial, devendo o
Agravante aguardar a ordem de pagamento a ser definida no plano.
e) Requer seja imposta multa, conforme normativa permissiva do artigo 1.021,§4° do
Código de Processo Civil, eis que o recurso presente é manifestamente protelatório.
f) Outrossim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Antônio Frange
Júnior, OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
ROSANE SANTOS DA SILVA
OAB/MT 17.087
ANTÔNIO FRANGE JUNIOR
OAB/MT 6.218
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TALLITA CARVALHO DE MIRANDA
OAB/MT 18.867
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005119-65.2020.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ (OAB SP326730)
ADVOGADO: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO (OAB DF38001)
ADVOGADO: EDERSON MARTINS DE FREITAS (OAB TO5637B)
ADVOGADO: RUTE SALES MEIRELLES (OAB TO4620)
ADVOGADO: TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI (OAB SP354988)
AGRAVADO: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT6218)

RELATÓRIO
BANCO DO BRASIL S.A maneja o presente recurso de agravo interno
contra a decisão que não lhe conferiu a medida de urgência perseguida em
sede de recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de MARCIO
FERREIRA TAKATSU e FOCO AGRONEGÓCIOS S/A.
Assevera que “além da probabilidade de provimento do recurso, o
Embargante comprovou, igualmente, o risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação. Ora, a r. decisão agravada determinou a suspensão de
todas as ações e execuções em face dos devedores, cujos contratos foram
juntados nos autos do presente recurso.”
Assevera ainda que “caso se aguarde o julgamento ﬁnal deste
recurso, o credor não poderá cobrar os créditos vencidos, sob incomensurável
prejuízo ﬁnanceiro, e, ainda, enriquecimento indevido do pólo adverso, sem
que o juízo tenha ao menos analisado as condições para o deferimento da
recuperação judicial.”
Por ﬁm, pleiteia que “que não seja concedido enﬁm o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento.” (sic).
Razões do recorrido apresentadas.

Documento eletrônico assinado por EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Relator , na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 128803v2 e do
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código CRC e6992cff.
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Signatário (a): EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER
Data e Hora: 3/9/2020, às 16:54:23
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ESTADO DO TOCANTINS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Secretaria da 2ª Câmara Cível
Presidente: Desembargador Eurípedes Lamounier

C E R T I D Ã O
CERTIFICO QUE A PAUTA Nº 13/2020 FOI DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4814, DE
15/09/2020, ÀS PÁGS. 02 A 134, NO SITE WWW.TJTO.JUS.BR, CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 13, DE 22 DE
JUNHO DE 2020 – NA PAUTA DE JULGAMENTOS DA 13ª SESSÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA
CÍVEL DO ANO DE 2020, COM INÍCIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020, QUARTA-FEIRA, A PARTIR
DA 0h, E TÉRMINO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020, TERÇA-FEIRA, ÀS 23:59, PODENDO,
ENTRETANTO, NESSA MESMA SESSÃO OU EM SESSÕES SUBSEQUENTES SEREM JULGADOS OS
PROCESSOS ADIADOS OU CONSTANTES DE PAUTAS JÁ PUBLICADAS, RESSALVANDO-SE QUE NÃO
SERÃO INCLUÍDOS NA SESSÃO VIRTUAL, OU DELA SERÃO EXCLUÍDOS, OS FEITOS COM
MANIFESTAÇÃO DE EXCLUSÃO DA SESSÃO POR UM OU MAIS JULGADORES POR MEIO DE MENSAGEM
ELETRÔNICA NO
SISTEMA.
AS
SUSTENTAÇÕES
ORAIS
SERÃO
REALIZADAS POR
VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020, QUARTA-FEIRA, A PARTIR DAS 14:00,
DEVENDO OS ADVOGADOS QUE DESEJAREM REALIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL PROCEDER DA
SEGUINTE FORMA E OBSERVAR OS SEGUINTES REGRAMENTOS: I – REALIZAR O PEDIDO NO
SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO, BEM COMO INFORMAR O NÚMERO DO TELEFONE, COM
WHATSAPP E CONTA DE CORREIO ELETRÔNICO PARA QUE SEJA ENVIADO O LINK DE ACESSO À
SESSÃO, EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO QUE COMEÇA A
PARTIR DA 0h DE QUARTA-FEIRA, LOGO, ATÉ ÀS 23:59:59 DA SEGUNDA-FEIRA; II – SE OPTAR PELA
GRAVAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL EM MÍDIA DIGITAL, DEVERÁ ENVIÁ-LA À SECRETARIA DA
CÂMARA, AOS ADVOGADOS EX-ADVERSOS E AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
TOCANTINS DO ESTADO DO TOCANTINS DO ESTADO DO TOCANTINS, QUANDO OFICIAR NO FEITO, ATÉ
24 HORAS ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO NÚMERO I, POR MEIO
DE CORREIO ELETRÔNICO; III - O REPRESENTANTE PROCESSUAL, COM CAPACIDADE POSTULATÓRIA
PARA A REALIZAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL, DEVERÁ PROVIDENCIAR OS MEIOS NECESSÁRIOS,
NESSES COMPREENDENDO O HARDWARE (COMPUTADOR OU APARELHO CELULAR E PERIFÉRICOS DE
ÁUDIO E VÍDEO), O SOFTWARE (APLICATIVO CISCO WEBEX), BEM COMO ACESSO À REDE DE
INTERNET COM VELOCIDADE SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DA SESSÃO EM TEMPO REAL E
REALIZAREM AS SUAS SUSTENTAÇÕES ORAIS; IV - ABERTA A SESSÃO VIRTUAL, O ADVOGADO DEVE
AGUARDAR QUE O PROCESSO A SER JULGADO SEJA ANUNCIADO E APREGOADO PARA QUE POSSA
ENTRAR NO AMBIENTE VIRTUAL DE VIDEOCONFERÊNCIA; V - APÓS O PRESIDENTE ANUNCIAR E
APREGOAR OS AUTOS, O ADVOGADO TERÁ O PRAZO DE 2 (DOIS) MINUTOS PARA ACESSAR O
AMBIENTE VIRTUAL DE VIDEOCONFERÊNCIA; VI - EM CASO DE O PROCURADOR DA PARTE REQUERER
A SUSTENTAÇÃO ORAL E DEIXAR DE COMPARECER VIRTUALMENTE SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
OU DE REMETER A RESPECTIVA MÍDIA, O PROCESSO SERÁ JULGADO NA SESSÃO VIRTUAL, SEM
SUSTENTAÇÃO ORAL. RESSALTA-SE, POR FIM, QUE: I - OS PROCESSOS EXPRESSAMENTE ADIADOS
FICAM INCLUÍDOS NA SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL IMEDIATAMENTE POSTERIOR, INDEPENDENTE DE
INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 935 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SEM NECESSIDADE DE
NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES, INCLUINDO-SE AÍ OS PROCESSOS SUJEITOS À APLICAÇÃO DO ART.
942, DO CPC, E DO ART. 115, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TOCANTINS, CASO NÃO SEJAM JULGADOS NA MESMA SESSÃO VIRTUAL; E II – AS APELAÇÕES COM
RESULTADO NÃO UNÂNIME PODERÃO TER A CONTINUIDADE DO JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO
VIRTUAL, COLHENDO-SE OS VOTOS DOS OUTROS JULGADORES QUE COMPÕEM O COLEGIADO.

Palmas - TO, 16 de Setembro 2020.
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005119-65.2020.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ (OAB SP326730)
ADVOGADO: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO (OAB DF38001)
ADVOGADO: EDERSON MARTINS DE FREITAS (OAB TO5637B)
ADVOGADO: RUTE SALES MEIRELLES (OAB TO4620)
ADVOGADO: TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI (OAB SP354988)
AGRAVADO: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT6218)

VOTO
Na espécie, quando da interposição do recurso de agravo de
instrumento, a ora recorrente foi categórica ao aﬁrmar que, “caso se aguarde o
julgamento ﬁnal deste recurso, o credor não poderá cobrar os créditos
vencidos, sob incomensurável prejuízo ﬁnanceiro, e, ainda, enriquecimento
indevido dos Agravados, sem que o juízo tenha analisado as condições para o
deferimento da recuperação judicial”.
Diante dessa argumentação, entendi por bem indeferir a concessão
da medida de urgência, sob o seguinte fundamento de que para a concessão
da medida nos termos ora pleiteados deveria, o agravante, necessariamente,
demonstrar a ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação ao
julgamento de mérito do recurso de agravo, não se justiﬁcando, para tal
desiderato, a argumentação acima citada, ante a generalidade e subjetividade
que apresentava, ou seja, em nenhum momento este relator teceu
consideração sobre a relevância da fundamentação trazida pela ora recorrente,
entendimento esse o qual hei de manter.
Ora, o “perigo da demora” exigido na espécie consiste na
demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico
imediato ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eﬁcaz, ou seja,
“não basta a alegação de 'periculum in mora' para antecipar tutela, sendo
mister sua efetiva demonstração, com dados concretos”, hipótese não
vislumbrada na especie. (Agravo nº 1.0024.07.770887-3/001(1), 6ª Câmara
Cível do TJMG, Rel. Ernane Fidélis. j. 04.12.2007, unânime, Publ. 17.01.2008).
(grifei).
Nesse sentido:
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AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO
ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PERIGO DA
DEMORA – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A alegação
do dano irreparável revestida de generalidade, não justiﬁca a concessão da
medida de urgência, eis que não basta a alegação de “periculum in mora”
para antecipar tutela, sendo mister sua efetiva demonstração, com dados
concretos. Recurso interno conhecido e não provido. (AI 000828761.2019.827.0000. REL. DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIE. J. 23 de
maio de 2019).

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno
para negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a decisão ora vergastada.

Documento eletrônico assinado por EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Relator , na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 128805v2 e do
código CRC b21b4ef5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER
Data e Hora: 30/9/2020, às 9:55:24
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Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/09/2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005119-65.2020.8.27.2700/TO
INCIDENTE: AGRAVO INTERNO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
PRESIDENTE: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE
PROCURADOR(A): ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ (OAB SP326730)
ADVOGADO: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO (OAB DF38001)
ADVOGADO: EDERSON MARTINS DE FREITAS (OAB TO5637B)
ADVOGADO: RUTE SALES MEIRELLES (OAB TO4620)
ADVOGADO: TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI (OAB SP354988)
AGRAVADO: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT6218)
AGRAVADO: MARCIO FERREIRA TAKATSU
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT6218)

Certifico que a 2ª CÂMARA CÍVEL, ao apreciar os autos do processo em epígrafe,
proferiu a seguinte decisão:
A 5ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO
AGRAVO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A
DECISÃO ORA VERGASTADA.
RELATOR DO ACÓRDÃO : DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
VOTANTE: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
VOTANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ DE MOURA FILHO
VOTANTE: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE

CARLOS GALVÃO CASTRO NETO
Secretário
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
GAB. DO DES. EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0005119-65.2020.8.27.2700/TO
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: MAURÍCIO VELOSO QUEIROZ (OAB SP326730)
ADVOGADO: ADRIANA RIBEIRO DE CARVALHO (OAB DF38001)
ADVOGADO: EDERSON MARTINS DE FREITAS (OAB TO5637B)
ADVOGADO: RUTE SALES MEIRELLES (OAB TO4620)
ADVOGADO: TATIANA SUTO ROSTEI MARCHI (OAB SP354988)
AGRAVADO: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTRO
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT6218)

AGRAVO DE INTRUMENTO - RECURSO INTERNO – PRECLUSÃO
CONSUMATIVA – ELEMENTO AUTORIZADOR DA PRETENSÃO
LIMINAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFICAZ - MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - AGRAVO INTERNO –– RECURSO
IMPROVIDO.
Diante da ineﬁcaz demonstração, quando das razões recursais, de
elemento autorizador da medida de urgência, deve o agravante
aguardar o julgamento de mérito do presente, onde após o devido
contraditório, o recurso será dirimido pelo Órgão Colegiado. Recurso
interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do agravo interno para negar-lhe
provimento, mantendo, na íntegra, a decisão ora vergastada, nos termos do
voto do(a) Relator(a).
Palmas, 23 de setembro de 2020.

Documento eletrônico assinado por EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Relator , na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 128820v3 e do
código CRC 7fa23259.
Informações adicionais da assinatura:
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MM Juiz.
Município de Guaraí, já qualificado nos autos, através de seus advogados, vem, a presença de
Vossa Excelência, em atenção as intimações retros, reiterar os termos da manifestação de evento
328.
Nestes Termos.
Pede Deferimento.
Guaraí, data do protocolo.
Pabllo Vinicius Felix de Araújo
OAB/TO 3976
Thammille Lenanda S. Félix Godoy
OAB/TO 8900
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Ciente.
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