PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
CIÊNCIA
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 590
Data:
24/11/2020 15:35:23
Usuário:
TO008900 - THAMMILLE LENANDA SILVA FÉLIX GODOY
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
762

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 762, CIEN1, Página 1

Processo n. 0002360-65.2020.827.2721

Ciente

1/1

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
AVISO DE RECEBIMENTO
Evento:
JUNTADA - AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
Data:
30/11/2020 12:19:06
Usuário:
274343 - BELIZA DA CRUZ CAMPOS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
764

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 764, AR1, Página 1

l

mm AVISO DE

V*. RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

Ao(a) Sr(a).
PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
AVUN1DA PAULISTA. N°1636. CONJUNTO 807 BHLA VISTA.
1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAI/TO

Autos n. 0002360-65,2020.8.27.2721- INTIMAÇÃO N° 1584852
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE LENVOI

\ PRIORITÁRIA tPRIORITAIRE

SEGURADO / VALEURDÊCl

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

rA^1'

DATA DE RECEBIMENTO

"~"\J. X

r/^^ÍNIDADE DE DESTIN\U DE DESTVfW

«

NOME LEGlVEL DO RECEBEDOR / NOM L1SIBLE DU RECEPTEUR

N"DOCUMrNTCl '
RECEBEDOR / O-

>

RUBRICA Ê MAT. Dt EMPRE
SiGNATURt DELAQENT

-:- ;r

•

xV

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LÊ VERS
FC0463/16

114 x 186 rnm

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 764, AR1, Página 2

AVÍSODE
^ RECEBIMENTO

AR

JU 49794616 6 BR
TENTATIVAS DE ENTREGA/ TfNTATIVES DE LIVRAISON

PREENCHER COM-LETOADEfORMANOME OU RAZÀ
l l

^•i-!< lê wPtíffiH 3*ÇTÂvO '0 RJUwTl j
i i ^rini ^n^ A T\*' f\l
'i

i

i

,

1 1 1 1 n iMRA 1VEL1 i i i i jt i r i i i i i i

l l
ENDEREÇO PAR/ DEVOLUÇÃO / ADRKSE
1

1

A-;. Paraná esq. com a Rua 08, s/n - Cantro
1
CIDADE / LOCAÒITE
1

l

i

L-:r. M ./ WUUJ • UL- •

1 1 1 1

i i t < i i i i i i i i
-

BRASIL

UF

i

BKEbIL

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
AVISO DE RECEBIMENTO
Evento:
JUNTADA - AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
Data:
30/11/2020 12:25:01
Usuário:
274343 - BELIZA DA CRUZ CAMPOS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
765

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 765, AR1, Página 1

«

m AVISO DE

RECEBIMENTO

PREFNCHER COM LETRA DE FORMA

Ao(a) Sr(a).
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS PREMIFR
CAPITAL
A V BRIGADEIRO FARIAS LIMA, N°1355 ANDAR 3 JARDIM PAULISTA.

SÃO PAULO-SP. CEP:01.452-002
1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO
Autos n. 0002360-65.2020.8.27.2721- INTIMAÇÃO N° 1584349
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'£NVOI
~\/ PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DECLARE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTt-.UR

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

N° DOCUMENTO DE IDE
RECEBEDOR / ÓRGÃO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE REfOUR DANS LÊ VÊ
FC0463 / 16

114 x 186 mm

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 765, AR1, Página 2

cCoro

-. A S O DE
^RECEBIMENTO

AR

JU 49794614 9 BR

AVIS CbiD7
TENTATIVAS DE ENTREGA/ TENTAT1VES DE LIVRAISON

//

/ ,
:

h

:

/

h

/

:

h

.

ENDEREto PARA DEVOLUÇÃO / ADfi£ÍS£

SILVA BARROS"

Av. Paraná esq. cem a Rua orf. s/n - «i«rulu '
J—i"—' . ' çtlp. 77.700 OOP' GIJASAl t TQ i L
CIDADE /\LQCAUTt
t i

BRASIL
BRÉSIL

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
AVISO DE RECEBIMENTO
Evento:
JUNTADA - AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
Data:
30/11/2020 12:27:40
Usuário:
274343 - BELIZA DA CRUZ CAMPOS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
766

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 766, AR1, Página 1

' AVISO DE
RECEBIMENTO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

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

,[ÍHARABRAS SÁ INDUSTRIAS QUÍMICAS
AV LIBLRDADK N°1701 BLOCO B, BA1RRO:CA.IURU DO SUL

SOROCABA/SP
CEP 18087-170
CAR IA !)!•: IN l IMA(,ÃO N" 1391069- PROCESSO N" 0002360-05.2020.8.27.272 l
i i l l i i i i i i l l _L_I l l l l l l i i i i i
NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
~" PRIORITÁRIA/Pfl/OR/ra/RfJ

EMS

SEGURADO / VALEUR DECLARE

ASSINATURA DD RECEBEDOR / 3ICNATURE DU RBCEPT

NOME LEGlVEL DO RECEBEDOR l NOM LISIBLE DU RÉCEPTSJR

O 7 OUT 7020
N" DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO kMPREGAUQ_/
SIGNATURE DE LACEfJT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LÊ VERS
FC0463/16

114 x 186 mm

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 766, AR1, Página 2

AVISO DE
RECEBIMENTO

Correios

AR

JU 49794297 2 BR

'5TCN07

Brull

-

DATA DE POSTAGEM / DATE 0£ DÉPÕT

/

j .

/

J_

]

>.

h
PREENCHER COM LETRA DE FORMA
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„ . , . „ ,.m^. . , ~^ nn.FT.-LiTr- , ..^.. -,,, n jirmi enfim c nr i 'CvaíniTCI
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/

/
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- ' ^fí ítf—

TENTATIVAS DE ENTREGA/ TENTATIVES DE LIVRAISON

m;IAR DO.ESTADÍ

;oi . RCADEGUARAÍ
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PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
AVISO DE RECEBIMENTO
Evento:
JUNTADA - AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
Data:
30/11/2020 12:36:08
Usuário:
274343 - BELIZA DA CRUZ CAMPOS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
767

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 767, AR1, Página 1

Ao(a) Sr(a).
SABIA CREDIT NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM
CRED1TÓRIOS
PRAÇA SÃO PAULO DA CRUZ. 50 SALA i 804 LDIFÍC1O AR3000. BAIRRO
JUVEVÊ
CURITIBA- PR, CEP: 80030-480
1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO
Autos n. 0002360-65.2020.8.27.2721- INTIMAÇÃO N° 1584851
IEZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
\ PRIORITÁRIA/ PRIORITAIRE

SEGURADO / VALEUR DECLARE

Q] EMS

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATADERECÊRIMI-NIU
DATE DE LI

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO

& <SODO)
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

N" DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR/ÓRGÃO EXPEDIDOR

JOLfrlTREGADO
SiGNATURE DEM*GENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LÊ VERS
75240203-0

FC0463/16

114x126 mm

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 767, AR1, Página 2

AVISO DE
RECEBIMENTO

JU 49794615 2 BR

" AVISCN07
TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDA* DE POSTAftjir/ BUREAU DE DÉPÚT .

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
CARTA DEVOLVIDA
Evento:
JUNTADA - AVISO DE RECEBIMENTO (AR)
Data:
30/11/2020 12:38:34
Usuário:
274343 - BELIZA DA CRUZ CAMPOS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
768

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 768, CD1, Página 1

;^. . . . ^-^-^^rfl

PODER JUDICIÁRIO rw)RE ^ £ltí
•' i i'«', '

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 768, CD1, Página 2

r| ,n*.JÍ MÃO EXISTE O N> INDICADO
í ~C.U FALECIDO
í CT30ESCONHI5CIOO
HJ RECUSADO
CT3 NÃO PROCURADO '

. ÚA(A:

àu.JllRK

l^MM^^^K^

PODEI! JlíDiítóRIO DO ESUDO i'1
COMARCA DE6IÍARAÍ .
1'VARACKl
Fifum "PEDRO SILVAÍ3ARROS

«". .. r*-

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
CARTA DEVOLVIDA
Evento:
JUNTADA - CARTA PELO CORREIO DEVOLVIDA SEM CUMPRIMENTO
Data:
30/11/2020 12:40:27
Usuário:
274343 - BELIZA DA CRUZ CAMPOS
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
769

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 769, CD1, Página 1

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

BE-

Ao(a) Sr(a).
SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
AV. DR. CARDOSO DE MELO, N°1.184, 09°ANDAR, CJ. 91, VILA
OLÍMPIA
SÀO PAULO - SP, CEP:04.548-005
1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO

Autos n. 0002360-65.2020.8.27.2721- INTIMAÇÃO N° 1584802

XÍ^

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 769, CD1, Página 2

,ry- •- -.-iç(.»m-

AO E
-/, MUDOU-SE

(
í ) ENDEREÇO INStíf /CU:N/ í-

) IH-SCONHFJCIDO
í ) N^O EXISTE O NUMERí)
) KHCUSADO
í ) FALECÍDO
í
CííP ERRADO
í

í>

JU 49794613 5 BR

f.MDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRZSSI!

—i i i . Ròrum-PEiViQ/JILVABARROp" , ,
i i t i
Av. Paraná esq. ccrn íi Rua 08, s/n - Centro
l l/ l i A.-i-l .'
CIDADE / LbCALtré
U!_Í . í" A.
KAÍ-TÍ-J ' ' » ' • ' •
JF

'

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
30/11/2020 18:24:33
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
781

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 781, PET1, Página 1

Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Yelaila Araújo e Marcondes

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Tallita Carvalho de Miranda

_____________________________________________________________________________________________________

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

PROCESSO Nº 0002360-65.2020.8.27.2721
FOCO AGRONEGÓCIOS S.A e outros, todos “EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL”, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus
procuradores que a presente subscrevem, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência,
em atendimento à determinação retro, juntar os comprovantes de pagamento da
remuneração da Administração Judicial.
Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do
advogado ANTONIO FRANGE JUNIOR – OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade,
bem como seja juntado o devido substabelecimento anexo, para que se proceda as devidas
anotações.
Nestes termos, pede-se o deferimento.
Cuiabá – MT, 30 de novembro de 2020.

ROSANE SANTOS DA SILVA

ANTONIO FRANGE JUNIOR

OAB/MT 17.087

OAB/MT 6.218

____________________________________________________________________
São Paulo – SP

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

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

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

T (65) 2136 3070

Contato

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

.

.

.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 2
Tipo documento:
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
30/11/2020 18:24:33
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
781

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 781, COMP_DEPOSITO2, Página 1

Agendamento de TED - Internet Banking

03/11/2020 15:49:23

Identificação da transferência:

15334

Autenticação do Agendamento

26893

Criada em

03/11/2020 15:49:23

Data da transferência

03/11/2020

Valor

R$ 20.000,00

Natureza

Transferência Eletrônica de Disponível

Motivo da transferência

Crédito em Conta

Histórico

ADTO.

Agência debitada

100

Conta debitada

345/FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Informações do Favorecido
Banco

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta

130011962/VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS LT

CPF/CNPJ

32.426.616/0001-15

Conta Poupança

Não

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 3
Tipo documento:
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
30/11/2020 18:24:33
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
781

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 781, COMP_DEPOSITO3, Página 1

Agendamento de TED - Internet Banking

06/11/2020 16:30:17

Identificação da transferência:

15597

Autenticação do Agendamento

27405

Criada em

06/11/2020 16:30:17

Data da transferência

06/11/2020

Valor

R$ 5.000,00

Natureza

Transferência Eletrônica de Disponível

Motivo da transferência

Crédito em Conta

Histórico

ADTO.

Agência debitada

100

Conta debitada

345/FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Informações do Favorecido
Banco

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta

130011962/VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS LT

CPF/CNPJ

32.426.616/0001-15

Conta Poupança

Não

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 4
Tipo documento:
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
30/11/2020 18:24:33
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
781

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 781, COMP_DEPOSITO4, Página 1

27/10/2020 15:47:29

Agendamento de TED - Internet Banking
Identificação da transferência

15119

Criada em

27/10/2020 15:47:16

Data da transferência

27/10/2020

Valor

R$ 2.000,00

Natureza

Transferência Eletrônica de Disponível

Motivo da transferência

10 - Crédito em Conta

Histórico

Adiantamento Administrador judicial

Agência debitada

100

Conta debitada

345/FOCO AGRONEGOCIOS S/A

Informações do Favorecido
Banco

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta

130011962/VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL SERVICOS LT

CPF/CNPJ

32.426.616/0001-15

Conta Poupança

Não

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 770
Data:
07/12/2020 18:06:08
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
784

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 784, PET1, Página 1

Antônio Frange Júnior
Brenda Scatolin
Eri Borges Regitano
Yelaila Araújo e Marcondes

Joicylene Rufina Silva
Kellen Frange Corrêa Ramos
Rosane Santos da Silva

Viviane Martins Frange
Trícia Thommen Maciel
Tallita Carvalho de Miranda

_____________________________________________________________________________________________________

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

PROCESSO Nº 0002360-65.2020.8.27.2721
FOCO AGRONEGÓCIOS S.A e outros, todos “EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL”, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus
procuradores que a presente subscrevem, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência,
informar os endereços dos credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Premier Capital e Sigma Credit Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, para que
seja expedido nova carta de intimação a eles, conforme segue abaixo:

•

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
PREMIER CAPITAL: RUA GOMES DE CARVALHO, Nº 1195,
4º ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO – SP, CEP 04.457004;

•

SIGMA

CREDIT

FUNDO

DE

INVESTIMENTOS

EM

DIREITOS CREDITÓRIOS: RUA ARAGUARI, Nº 835,
MOEMA, SÃO PAULO – SP, CEP 04.514-041.

____________________________________________________________________
São Paulo – SP

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

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

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

T (65) 2136 3070

Contato

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

.

.

.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 784, PET1, Página 2

____________________________________________________________________________

Por fim, requer que, conforme procuração já juntada, toda e qualquer
intimação seja em nome do advogado ANTONIO FRANGE JUNIOR, OAB/MT 6218,
com endereço profissional Av. Drº Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Cuiabá – MT, sob pena
de nulidade.
Nestes termos, pede-se o deferimento.
Cuiabá – MT, 07 de dezembro de 2020.

ROSANE SANTOS DA SILVA

ANTONIO FRANGE JUNIOR

OAB/MT 17.087

OAB/MT 6.218

______________________________________________________________________
_______
São Paulo – SP

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

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

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

T (65) 2136 3070

Contato

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

.

.

.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
CARTA DE INTIMAÇÃO
Evento:
EXPEDIDO CARTA PELO CORREIO
Data:
15/12/2020 12:05:31
Usuário:
100486 - BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
786

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 786, CARTAINTIM1, Página 1

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

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

CARTA DE INTIMAÇÃO Nº 1885969
DESTINATÁRIO:
SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS :
RUA ARAGUARI, Nº 835, MOEMA, SÃO PAULO – SP, CEP 04.514-041.

Chave do Processo: 200374922620

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

FINALIDADE:
I N T I M A R todos
os
credores
nominados
pelas
Recuperandas: SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS: RUA ARAGUARI, Nº 835, MOEMA, SÃO PAULO – SP, CEP 04.514041, para, caso queiram, manifestem nos autos acerca da suspensão dos
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endossos, no prazo de 15 dias.

Anexo: cópia da Decisão do evento 337 e Petição do Evento 784.

Guaraí, Estado do Tocantins, aos 11 de Dezembro de 2020. Eu, Camila Dall'
Agnol, estagiária digitei.

BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO
Diretora de Secretaria

Documento eletrônico assinado por BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO, Diretora de
Secretaria, 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 1885969v2 e do código CRC 70cac44a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO
Data e Hora: 15/12/2020, às 12:5:8
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Tipo documento:
CARTA DE INTIMAÇÃO
Evento:
EXPEDIDO CARTA PELO CORREIO
Data:
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Usuário:
100486 - BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: MARCIO FERREIRA TAKATSU
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FLAVIO FERREIRA TAKATSU
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 02
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 03
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 04
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 05
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)

CARTA DE INTIMAÇÃO Nº 1885692
DESTINATÁRIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER
CAPITAL, ENDEREÇO: RUA GOMES DE CARVALHO, Nº 1195, 4º ANDAR, VILA
OLÍMPIA, SÃO PAULO – SP, CEP 04.457- 004.

Chave do Processo: 200374922620
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O Juiz de Direito Manuel de Faria Reis Neto, titular da 1ª. Vara Cível
da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc., DETERMINA:

FINALIDADE:
I N T I M A R todos
os
credores
nominados
pelas
Recuperandas: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
PREMIER CAPITAL: RUA GOMES DE CARVALHO, Nº 1195, 4º ANDAR, VILA
OLÍMPIA, SÃO PAULO – SP, CEP 04.457- 004, para, caso queiram, manifestem
nos autos acerca da suspensão dos endossos, no prazo de 15 dias.

Anexo: cópia da Decisão do evento 337 e Petição do Evento 784.

Guaraí, Estado do Tocantins, aos 11 de Dezembro de 2020. Eu,
Camila Dall' Agnol, estagiária digitei.

BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO
Diretora de Secretaria

Documento eletrônico assinado por BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO, Diretora de
Secretaria, 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 1885692v2 e do código CRC ece36efd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO
Data e Hora: 15/12/2020, às 12:6:22
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GUARAÍ - ESTADO DE TOCANTINS

Processo n° 0002360-65.2020.8.27.2721
Recuperação Judicial

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS SABIA CREDIT NÃO PADRONIZADO, inscrita no CNPJ sob nº
29.957.532/0001-01, por sua administradora SOCOPA- SOCIEDADE CORRETORA
PAULISTA S.A, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355 3ºandar Jardim
Paulistano, na cidade de São Paulo/SP CEP: 01452-002, por seus advogados infraassinados, nos autos da Recuperação Judicial de FOCO AGRONEGOCIOS S/A,
vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do incluso
Instrumento de Procuração, para que surta os efeitos legais.
Por fim, requer que todas as intimações e/ou publicações
referentes ao presente feito sejam realizadas, EXCLUSIVAMENTE, em nome dos
patronos Fábio André Fadiga, inscrito na OAB/SP n.º 139.961 e Evandro Mardula,
inscrito na OAB/SP n.º 258.368, sob pena de nulidades dos atos processuais.

Termos em que,
Pede deferimento.
Sorocaba, 12 de janeiro de 2021

SAMARA BARTOLE DA SILVA
OAB/SP 345.158

FABIO ANDRE FADIGA
OAB/SP 139.96

ROSANO DE CAMARGO
OAB/SP 128.688

EVANDRO MARDULA
OAB/SP 258.368
JPP
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Documento 2
Tipo documento:
PROCURAÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
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Usuário:
SP128688 - ROSANO DE CAMARGO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
789
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Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
21/01/2021 15:58:43
Usuário:
SP171484 - MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
790
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AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE GUARAI – ESTADO
DO TOCANTINS

PROCESSO nº 0002360-65.2020.8.27.2721
Recuperação Judicial

IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUIMICAS, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.142.550/0001-30, com sede à Avenida
Liberdade, 1701, Iporanga, Sorocaba, Estado de São Paulo – CEP 18.087-170, vem
ante Vossa Excelência, por intermédio de seu procurador infra-assinado, nos autos
do processo em epigrafe promovido por FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA. e OUTROS,
todos devidamente qualificados e identificados, em atenção a intimação recebida,
expor e requerer o quanto se segue:
As Recuperadas, em seus pedidos de eventos nº 141 e nº 211,
alegaram que realizaram endossos/cessão de títulos de créditos “CPRs”, 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
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endossos” realizados aos fundos, que foram arrolados como credores na RJ,
requerendo

que

os

valores

neles

consubstanciados

sejam

depositados

judicialmente nos presentes autos.
Entretanto, referido pleito, deve ser indeferido por este D. Juízo,
tendo em vista que as Cédulas de Produto Rural endossadas se trata de
transferência definitiva dos créditos, já consolidadas e sem que aja qualquer vicio
a macular referido endosso, sendo que com a transferência do título, o crédito
representado nestes, já não integravam o patrimônio das Recuperandas, não
podendo ser considerados como bens essenciais de propriedade das Recuperandas.
Do Ato Jurídico Perfeito
A lei 8.929/94 que regulamenta a Cédula de Produto Rural prevê
em seu artigo 10, a possibilidade e legalidade do endosso da CPR, senão vejamos:
Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as
normas

de

direito

cambial,

com

as

seguintes

modificações:
I - os endossos devem ser completos;
II - os endossantes não respondem pela entrega do
produto,

mas,

tão-somente,

pela

existência

da

obrigação;
III - é dispensado o protesto cambial para assegurar o
direito de regresso contra avalistas.
Parágrafo único. No caso de CPR emitida sob forma
escritural, a transferência de titularidade da cédula
produzirá os mesmos efeitos jurídicos do endosso.
Pois bem, a Cédula de Produto Rural foi emitida pelo Sr. Mauro da
Silva Porto em 15 de maio de 2019 a favor da Recuperanda, FOCO, a qual por
endosso completo, em 24 de setembro de 2019, transferiu para a credora
IHARABRAS, com a ciência do emitente no próprio endosso.
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Disto decorre que houve a tradição do título, saindo da esfera
patrimonial da Recuperanda e integrando o ativo da empresa IHARABRAS, sendo este
o novo credor do título com a plena e inequívoca ciência do emitente/devedor.
O ato jurídico – endosso e transferência – foi perfeito, alcançando a
imutabilidade constitucional, do ato jurídico perfeito.
O artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal dispõe:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada;
Observe-se Excelência, o endosso efetuado pela Recuperanda,
transferindo a titularidade do título de crédito, o qual saiu da sua esfera patrimonial,
em setembro de 2019, não pode ser declarado essencial.
Além de não integrar seu patrimônio, o ato jurídico perfeito, está
protegido pelo manto da irretroatividade, pois a lei não prejudica o ato jurídico
perfeito, mormente se este ato não possui vicio que o macule.
Em se dar guarida ao pleito de “suspensão do endosso” estará sendo
violado o direito constitucional previsto na Lei Maior, pois estará prejudicando o ato
jurídico perfeito.
Essencialidade de Bens das Recuperandas
A

questão

da

essencialidade

de

bens

são

admitidas

pela

Jurisprudência Pátria de bens que estão na esfera patrimonial ou na posse das
Recuperandas para garantir o soerguimento destas.
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A regra geral do artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005 impossibilita
que determinado credor com crédito não sujeito aos efeitos da recuperação
judicial exproprie da recuperanda, durante um prazo legal de 180 dias, bens sob sua
posse considerados indispensáveis para a manutenção da sua atividade e de sua
fonte produtora. Em outras palavras, durante esse prazo legal — já flexibilizado pela
jurisprudência —, além de ficarem suspensas as ações e execuções movidas em face
do devedor (stay period), os bens considerados de essencialidade à recuperação
judicial deverão permanecer com a empresa recuperanda.
No presente caso, podemos observar que não há, quando da
distribuição do processo recuperacional a informação da existência desses ativos
“CPRs”.
Decorre disso que, quando da distribuição do processo de
recuperação judicial, os títulos de créditos que foram endossados, não compunham
o patrimônio das Recuperandas e tão pouco estavam na posse delas.
Ora, se referidos títulos endossados e regularmente transferidos
saíram da esfera da propriedade e posse das Recuperandas, não podem ser
declarados essenciais.
Importante, destacar que o endossante, no caso as Recuperandas,
não respondem pela entrega do produto (soja), sendo que esta responsabilidade é
exclusiva do emitente da Cédula de Produto Rural, portanto, sequer a dívida,
representada pela CPR, é da responsabilidade das Recuperandas.
Em

se

reconhecendo,

em

remota

hipótese,

o

pedido

das

Recuperandas, estaria isentando, o terceiro, emitente da Cédula de Produto Rural da
obrigação de entregar o produto para o regular credor.
Outrossim, o Judiciário abriria um precedente, no sentido que todo
negócio jurídico regularmente efetivado, relacionado a transferência de patrimônio
da Recuperanda, anteriormente ao processo de recuperação judicial poderia ser
suspenso/revogado causando insegurança jurídica.
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A Credora IHARA efetuou regularmente o pagamento do endosso,
através do fornecimento de produtos industrializados por ela, sendo que a
Recuperanda recebeu referidos produtos e os revendeu, auferindo lucro.
Não é licito que após consolidado o ato jurídico – endosso e cessão
do título, venha pleitear a sua anulação, sob o argumento que se trata de bem
essencial para o soerguimento da empresa.
A Recuperando pretende a declaração de essencialidade sobre os
bens produzidos por terceiro (emitente da CPR), estendendo os efeitos da
Recuperação para terceiro estranho a lide.
Não há um único documento comprovando que o terceiro entregou
a soja para a Recuperanda e que a mesma estaria na posse dela, pelo contrário, o
pedido é expresso para que o credor que tenha recebido do terceiro (DEVEDOR DO
ENDOSSATÁRIO) deposite o valor no processo recuperacional.
Daí, decorre que resta incontroverso que a Recuperanda não está
na posse do título e tampouco dos produtos (soja) objeto da entrega prevista na
Cédula

de

Produto,

não

podendo

ser

considerado

nem

essencial

para

desenvolvimento da sua atividade.
Observe-se Excelência, não se trata de soerguimento da empresa,
mais sim pedido de devolução de valores eventualmente recebidos de terceiros
emitentes dos títulos.
Em uma análise mais aprofundada, podemos equiparar esses
terceiros emitentes dos títulos, como coobrigados estranhos em relação a sociedade
empresaria, ou seja, aplicando por analogia a Sumula 581 do STJ, senão vejamos:
A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
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Portanto, deve ser indeferido o pedido de suspensão do endosso,
mantendo-se o ato jurídico perfeito permitindo-se que o credor endossatário possa
buscar o crédito representando pelo título de crédito emitido por terceiro estranho ao
pleito recuperacional.
Outrossim, requer-se que todas as intimações sejam feitas em nome
de MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO, OAB/SP 144.880, sob pena de nulidade,
bem como a regular habilitação desta credora.
Termos em que,
P. Deferimento.
Sorocaba, 21 de janeiro de 2021.

Marcelo Augusto Almeida Gomes
OAB/SP 171.484
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quinta-feira, 5 de setembro de 2019

Diário Oficial Empresarial

Iharabras S/A Indústrias Químicas

São Paulo, 129 (167) – 3

CNPJ/MF. no 61.142.550/0001-30 - NIRE. 35300017102
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada no Dia 18 de Julho de 2019. (Lavrada sob a forma sumária, nos termos do Arts. 130 § 1º e 2§ e 131 § 1º da Lei 6.404/76).
Data e Local - Dia 18 de julho de 2019, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Liberdade, 1.701, Bairro ões. Parágrafo 5º - Qualquer um, ou a integralidade dos membros do Conselho de Administração poderá comparecer
Cajuru do Sul - CEP 18.087-170, Sorocaba/SP. Presença - Acionistas que representam a totalidade do capital social às reuniões do Conselho de Administração por meio de videoconferência ou teleconferência. A participação por qualcom direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença dos Acionistas”, assim como o representante quer um dos meios mencionados acima deverá ser considerada como uma presença física na reunião, sem qualquer
da Administração da Companhia. Mesa Diretiva - Toru Haneda (Presidente) que convidou a mim, Gustavo Urdan, prejuízo à sua validade.” Seção 2 - Diretoria Executiva: Artigo 20º - Eleição e Mandato da Diretoria Executiva: “A
para secretariá-lo. Publicações Prévias: Edital de Convocação - Publicado no Diário Oﬁcial do Estado de São Diretoria Executiva deverá ser composta por pelo menos 3 (três) e por no máximo 10 (dez) membros, eleitos/destituídos
Paulo e no jornal “Cruzeiro do Sul”, de Sorocaba/SP, nas edições dos dias 4, 5 e 6 de julho de 2019. Ordem do Dia: pelo Conselho de Administração por um prazo de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo 1º - A posse
Deliberar sobre a proposta de novo do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: A Assembleia Geral, por una- dos membros da Diretoria far-se-á mediante termo de posse lavrado e assinado no “”Livro de Atas das Reuniões da
nimidade e sem reservas, aprovou a proposta de novo Estatuto Social da Companhia, visando a sua modernização Diretoria Executiva””. Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria Executiva deverão exercer suas funções até a eleição
para melhor atender aos objetivos estratégicos e à evolução da estrutura de governança corporativa da Companhia, e a posse de novos membros. Parágrafo 3º - Os membros da Diretoria Executiva deverão notiﬁcar imediatamente o
além de elevar o nível de transparência e a celeridade de acesso do acionista a informações de interesse, estando Presidente do Conselho de Administração, quando uma das seguintes situações ocorrerem: (i) Se houver a vacância
esta atualização em linha com as melhores práticas atuais de administração e governança corporativa. Em vista da ou o impedimento deﬁnitivo das posições de Presidente e Vice- Presidentes Sêniores; (ii) Se a(s) posição(ões) vaga(s)
aprovação da proposta de novo Estatuto Social da Companhia, este passa a vigorar, a partir desta data, com a seguin- ﬁzer(em) com que a Diretoria Executiva seja composta por menos de 3 (três) membros.” Artigo 21º - Impedimento ou
te redação: Capítulo I. Disposições Gerais - Artigo 1º - Denominação Societária: A denominação da Sociedade Vacância na Diretoria Executiva: “Na hipótese de um membro da Diretoria Executiva ter um impedimento temporádeverá ser “Iharabras S/A Indústrias Químicas”, que deverá ser expressa em inglês como IHARA ou IBIQ. Artigo 2º rio, o Presidente deverá assumir, provisória e cumulativamente, a posição vaga. Nos casos de impedimento deﬁniti- Localização Da Sede Social: A Sociedade deverá ser sediada e ter sua jurisdição legal e foro na cidade de Soroca- vo, o Presidente assumirá a posição vaga até a eleição do novo membro pelo Conselho de Administração. Parágrafo
ba, Estado de São Paulo, na Avenida Liberdade, 1701, Bloco “B”, distrito de Cajuru do Sul, CEP 18.087-170. Artigo Único - No caso de impedimento temporário ou deﬁnitivo do Presidente, um Vice-Presidente Sênior deverá assumir
3º - Objeto Social: “A sociedade terá por objeto social: a) a fabricação, manipulação e comércio, importação, expor- provisoriamente a posição de Presidente, até o retorno das atividades normais ou até a eleição do novo Presidente,
tação e serviços de manipulação a terceiros, de inseticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas, ﬁtohormônios, fertili- respectivamente. “ Artigo 22º - Responsabilidades e Poderes da Diretoria Executiva: “A Diretoria Executiva ﬁca
zantes e demais produtos para ﬁns vegetais; carrapaticidas, vermicidas e demais produtos para ﬁns animais; produ- encarregada da condução dos negócios da sociedade de acordo com as políticas, diretrizes e limites estipulados
tos saneantes, domissanitários e congêneres e demais substâncias químicas e produtos biológicos para agricultura, pela Lei das Sociedades por Ações e pelo presente Estatuto Social da Sociedade, bem como pelo Conselho de Adavicultura, pecuária e indústria; b) serviços de aplicação e pulverização terrestres de defensivos, fertilizantes e outros ministração. Nesse sentido, a Diretoria Executiva deverá: a) Fazer uso da ﬁrma da Sociedade e da administração de
produtos químicos enumerados no item “a”, por conta de terceiros; c) serviços de pulverização aéreas de defensivos, todos os negócios; b) Praticar os atos necessários a ﬁm de administrar, gerenciar e orientar os assuntos societários;
fertilizantes e outros produtos químicos enumerados no item “a”, e de prospecção de águas subterrâneas; d) impor- c) Efetuar a representação da Sociedade, quer seja passiva ou ativamente, conjuntamente com terceiros, no Brasil
tação e exportação em geral; e) representação comercial, nacional ou estrangeira, por conta própria ou de terceiros; ou no exterior, perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, prefeituras e sociedades de economia misf) a exploração do ramo de agricultura em geral; g) desenvolver pesquisa e ensaios experimentais de eﬁciência e pra- ta, em juízo ou fora dele, podendo para tanto, contrair obrigações, ﬁnanciamento e empréstimos (em moeda nacional
ticabilidade agronômica de agroquímicos, produtos biológicos para agricultura e aﬁns, com ﬁnalidade ﬁtossanitária; ou estrangeira), abrir e movimentar contas bancárias, transigir, assumir compromissos, ceder e renunciar a direitos,
h) identiﬁcação, pesquisa e desenvolvimento, melhoramento de linhagem, gemas (propágulo vegetal) e sementes; adquirir e alienar ativos permanentes de até três milhões de dólares, constituir ônus reais, caucionar títulos, prestar
i) produção, multiplicação, beneﬁciamento, armazenamento, embalagem, comercialização de gemas (propágulo garantias por aval ou ﬁança, apenas para as operações da sociedade e nunca poderá ceder a terceiros; d) Praticar
vegetal), grãos e sementes; j) participação em outras sociedades, na qualidade de acionista ou quotista.” Artigo 4º todos os atos rotineiros da administração necessários para a atingir o objetivo social e para o funcionamento regular
- Duração: A sociedade terá duração por tempo indeterminado. Artigo 5º - Instituições e Estrutura de Governan- da Sociedade; e) Criar e extinguir funções e cargos administrativos, técnicos e operacionais e ﬁxar seus salários;
ça Corporativa: “Além das Assembleias Gerais dos Acionistas, a Sociedade deverá ter as instituições e a estrutura f) Apresentar ao Conselho de Administração relatórios das ocorrências e operações do respectivo ano ﬁscal, acomde governança corporativa a seguir: 1. Conselho de Administração; 2. Diretoria Executiva; e,3. Comitê de Aconse- panhados das demonstrações ﬁnanceiras; g) Criar ou extinguir ﬁliais, sucursais e agências, depósitos ou escritórios
lhamento para Nomeação e Remuneração.” Artigo 6º - Deﬁnições: “O presente Estatuto Social tem as seguintes no Brasil; h) A Diretoria Executiva poderá contrair dívidas, inclusive em moeda estrangeira, dentro do limite estabedeﬁnições: 1. Assembleias Gerais dos Acionistas: ordinárias e extraordinárias; 2. Conselho de Administração: eleito/ lecido anualmente pelo Conselho de Administração; i) Os atos de qualquer membro da Diretoria Executiva, dos Didestituído pelas Assembleias Gerais dos Acionistas; 3. Diretoria Executiva: diretores estatutários, incluindo o Presi- retores, dos Gerentes Gerais, dos procuradores ou dos funcionários que o envolva em obrigações relacionadas aos
dente, os Vice-Presidentes Sêniores e os demais diretores estatutários, todos eleitos/destituídos pelo Conselho de negócios ou às operações não intrinsecamente ligados ao objeto social da Sociedade são expressamente proibidos,
Administração; 4. Diretores: diretores não estatutários, todos eleitos/destituídos por decisão tomada em conjunto pelo sendo nulos e sem efeito em relação à Sociedade; j) Fica vedado ao membro da Diretoria Executiva fornecer em nome
Presidente e pelos Vice-Presidentes Sêniores; 5. Alta Gestão: Diretoria Executiva, Diretores e Gerentes Gerais; 6. da Sociedade, ﬁanças, avais e quaisquer atos de favorecimento, estranhos ao objeto social, bem como atuar por meio
Conselho Fiscal: eleito/destituído pelas Assembleias Gerais dos Acionistas; 7. Comitê de Aconselhamento para No- de representação diversa daquela estipulada nestes artigos, sob pena de serem nulos e de anular os atos praticados;
meação e Remuneração: selecionado pelo Conselho de Administração.”Capítulo II. Capital Social e Ações - Artigo k) Somente nos casos que são incluídos na Política de Crédito aprovada pelo Conselho de Administração, a Diretoria
7º - Capital Social e Número de Ações: “O capital social é de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões Executiva deverá estar autorizada a prestar aval, ﬁança e quaisquer outras garantias em favor de terceiros; l) Elabode reais), dividido em 14.324.446 (quatorze milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis) rar e propor o plano de negócios de médio prazo, o orçamento anual e o plano de investimentos para o Conselho de
ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal. Parágrafo 1º: Cada ação é indivisível em relação à Sociedade, Administração; m) Executar o plano de negócios de médio prazo, o orçamento anual e o plano de investimentos aproque não reconhece mais do que um proprietário para cada tipo de ação. Parágrafo 2º: A titularidade das ações será vado pelo Conselho de Administração. “ Artigo 23º - Representação da Sociedade pela Diretoria Executiva: “Para
comprovada pelo registro apropriado do nome do titular no livro de “”Registro de Ações Nominativas””.” Artigo 8º a representação da Sociedade, os membros da Diretoria Executiva deverão sempre atuar em conjunto de 02 (dois)
- Tipos de Ações: “A Sociedade poderá ter ações ordinárias e preferenciais. Parágrafo 1º: As ações ordinárias no- membros da Diretoria Executiva ou por 01 (um) membro da Diretoria Executiva, conjuntamente com 01 (um) Procuminativas deverão ter direito a 01 (um) voto cada, nas deliberações das Assembleias Gerais dos Acionistas. Pará- rador, em consonância com a seguinte ordem: O membro da Diretoria Executiva e o Presidente ou o Vice-Presidente
grafo 2º: Ações preferenciais não são conversíveis em ações ordinárias. Parágrafo 3º: Ações preferenciais deverão Sênior; dois Vice-Presidentes Sêniores; dois membros da Diretoria Executiva; um membro da Diretoria Executiva e
ter as características e os direitos a serem estabelecidos pela Assembleia Geral dos Acionistas, de acordo com as um Procurador. Parágrafo 1º - A representação da Sociedade por 02 (dois) Procuradores atuando em conjunto é válida
disposições estipuladas no direito brasileiro, em especial pela Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76.” Artigo 9º para atos que impliquem no pagamento de impostos, emolumentos, contribuições, transferências entre as contas ban- Recompra das Ações em Tesouraria: A Sociedade poderá, por meio de deliberação do Conselho de Administra- cárias da Sociedade e/ou pagamentos que sejam previamente listados no orçamento da Sociedade ou cujas despesas
ção, recomprar suas ações. Artigo 10º - Programa Rotacional De Ações: A quantidade total de 168.260 (cento e foram autorizadas por escrito em um documento assinado pelo Presidente, conjuntamente com outro membro da Diresessenta e oito mil, duzentas e sessenta) ações será separada do total de ações da sociedade, de modo que o Con- toria Executiva da Sociedade. Parágrafo 2º - As procurações estabelecidas pela Diretoria Executiva deverão conter a
selho de Administração implemente o sistema rotacional de ações. As regras do programa são aprovadas pelas As- assinatura do Presidente, conjuntamente com outro membro da Diretoria Executiva. A procuração deverá expressasembleias Gerais dos Acionistas e sua implementação e deliberações, tais como para vender e recomprar ações, são mente mencionar os poderes conferidos, observadas as limitações contidas no presente Estatuto Social. As procuradelegadas ao Conselho de Administração. Capítulo III. Assembleias Gerais dos Acionistas - Artigo 11º - Convoca- ções devem sempre indicar o prazo de validade, que não poderá ser superior a 1 (um) ano, ﬁcando vedado o substabeção de Assembleias Gerais dos Acionistas: “A Assembleia Geral Ordinária da sociedade realizar-se-á dentro dos lecimento dos poderes outorgados. As procurações outorgadas com a cláusula “”ad judicia”” poderão ser conferidas
04 (quatro) primeiros meses subsequentes ao encerramento do exercício social e as Assembleias Extraordinárias, por prazo indeterminado e conter cláusula de substabelecimento. “ Artigo 24º - Funcionamento das Reuniões da
sempre que necessário. Parágrafo 1º: Os acionistas que, conjunta ou individualmente, detêm 5% (cinco por cento) Diretoria Executiva: “A Diretoria Executiva deverá se reunir ordinariamente uma vez por mês e em qualquer momento
ou mais do capital acionário, com direito de retirada, poderão também convocar a Assembleia Geral Extraordinária se assim exigido e sempre que se ﬁzer necessário. Parágrafo Único - A Diretoria Executiva só deverá se reunir com a
a qualquer momento, para ﬁns de discussão sobre assuntos considerados de força maior, em caráter extraordinário. maioria de seus membros e as deliberações deverão ser aprovadas pela maioria dos votos, não sendo levadas em
Parágrafo 2º: As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias deverão ser convocadas por meio de publicação consideração as abstenções, com o Presidente dispondo do voto de desempate.” Seção 3 - Presidente e Vice-Presivia edital na imprensa oﬁcial do estado e em outro jornal de circulação diária de alta tiragem, em que deverão ser dentes Sêniores: Artigo 25º - Responsabilidades do Presidente e dos Vice-Presidentes Sêniores: “Mediante a
incluídas a ordem do dia, o dia, o horário e o local marcados para a assembleia.” Artigo 12º - Deliberações e Con- eleição da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração deverá nomear o Presidente e os Vice-Presidentes Sêniovocação: “As deliberações das Assembleias Gerais, exceto pelas exceções previstas na Lei das Sociedades por res. O Presidente e os Vice- Presidentes Sêniores, por decisão conjunta, atribuem responsabilidades aos outros memAções, deverão ser aprovadas pela maioria dos votos, não sendo consideradas as abstenções. Parágrafo 1º: Com- bros da Diretoria Executiva, Diretores e Gerentes Gerais. Parágrafo 1º - O Presidente deverá: (i) atribuir as metas e os
pete às Assembleias Gerais: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações objetivos a cada um dos demais membros da Diretoria Executiva, Diretores e Gerentes Gerais; (ii) coordenar a elacontábeis; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Eleger os boração do planejamento geral de acordo com as políticas, diretrizes e limites recebidos do Conselho de Administramembros do Conselho de Administração e ﬁxar a remuneração anual do Conselho de Administração e da Diretoria ção; (iii) assegurar a conformidade integral das operações de acordo com as leis e políticas vigentes; (iv) representar
Executiva; d) Eleger os membros do Conselho Fiscal, ﬁxando-lhes a remuneração; e) Aprovar alteração do capital a Sociedade institucionalmente, constituir e controlar procuradores conjuntamente com outro membro da Diretoria
social. Parágrafo 2º: As Assembleias Gerais deverão ser convocadas pelo Conselho de Administração e/ou confor- Executiva e nomear representantes; (v) coordenar a discussão e a elaboração do plano de negócios de médio prazo,
me previsto na Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo 3º: As Assembleias Gerais deverão ser convocadas em pri- o orçamento anual e o plano de investimentos para apresentação ao Conselho de Administração; (vi) liderar a Diretomeira chamada com o comparecimento dos acionistas representando, pelo menos 1/4 (um quarto) do capital votan- ria Executiva para execução do plano. Parágrafo 2º - Os Vice-Presidentes Sêniores deverão: (i) implementar táticas
te e em segunda chamada, com qualquer número. Parágrafo 4º: Os acionistas presentes ou representados, devem, para atingir as metas e os objetivos estipulados pelo Presidente; (ii) criar projetos a ﬁm de melhorar a produtividade e
antes das Assembleias Gerais, assinar o Livro de Presença dos Acionistas. Parágrafo 5º: Outras questões seguirão a eﬁciência da Sociedade; (iii) supervisionar as áreas de marketing, comercial, técnica, ﬁnanceira, industrial e admias disposições legais da Lei das Sociedades por Ações nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Artigo 122.” Artigo 13º nistrativa da sociedade, a ﬁm de assegurar os níveis adequados de eﬁciência nessas áreas; (iv) direcionar os esforços
- Acionistas Elegíveis: O acionista que tem o direito a votar em uma Assembleia Geral, será o que estiver registrado de outros membros da Diretoria Executiva, Diretores e Gerentes Gerais a ﬁm de integralmente atingir o objeto social
no Livro de Registro dos Acionistas no dia da realização da Assembleia Geral. Artigo 14º - Procedimento Das Assem- da Sociedade, incluindo o plano de negócios de médio prazo, o orçamento anual e investimentos. Parágrafo 3º - Adibleias Gerais E Presidência Dos Trabalhos: As Assembleias Gerais deverão ser convocadas e declaradas abertas cionalmente, o Presidente e os Vice-Presidentes Sêniores deverão implementar a estrutura organizacional da sociepelo Presidente do Conselho de Administração ou por seu substituto, sendo presidida pelo Presidente do Conselho dade a ﬁm de manter o clima organizacional saudável e humano dentro da sociedade como um todo.” Capítulo V.
ou por um acionista escolhido na assembleia e assessorado por um acionista, ou um membro da Diretoria Executiva Comitê de Aconselhamento para Nomeação e Remuneração e Conselho Fiscal: Artigo 26º - Comitê de Aconou por um advogado nomeado por ele para assim atuar. Artigo 15º - Exercício Do Direito De Voto Por Procuração: selhamento para Nomeação e Remuneração: “Com o objetivo de adotar as melhores práticas de governança cor“O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procuração emitida com menos de 01 (um) ano assi- porativa, o Conselho de Administração deverá selecionar para um prazo de 2 anos, os membros do Comitê de Aconnada por seu representante legal, emitida em favor de: (i) um acionista, (ii) um membro do Conselho de Administra- selhamento para Nomeação e Remuneração. O Comitê de Aconselhamento para Nomeação e Remuneração ﬁcará
ção da Sociedade, (iii) um membro da Diretoria Executiva da Sociedade, ou (iv) um advogado licenciado no Brasil.” responsável por recomendar ao Conselho de Administração: (i) Candidatos para membros da Diretoria Executiva; (ii)
Capítulo IV. Conselho de Administração e Diretoria Executiva - Seção 1 - Conselho de Administração: Artigo A remuneração e o pacote de benefícios do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; (iii) A metodologia de
16º - Eleição, Mandato e Destituição do Conselho de Administração: “O Conselho de Administração é um órgão remuneração mensal individual do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; (iv) Atualizações ou alteracolegiado da administração, o qual deverá exercer a administração superior da sociedade e será composto de, pelo ções relativas ao programa rotacional de ações. Parágrafo 1º - A composição do Comitê de Aconselhamento para
menos 04 (quatro) e, no máximo 09 (nove) membros, os quais deverão ser pessoas físicas, eleitos/destituídos pela Nomeação e Remuneração, deverá ser conforme segue: 1 representante dos acionistas, o Presidente do Conselho
Assembleia Geral, com um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo 1º - A Assembleia Geral, na de Administração, o Vice-Presidente do Conselho de Administração e/ou outros proﬁssionais. Parágrafo 2º - O Coeleição do Conselho de Administração, designará, entre os membros eleitos, o Presidente e o Vice-Presidente. Pará- mitê de Aconselhamento para Nomeação e Remuneração deverá se reunir duas vezes por ano e emitir seu relatório
grafo 2º - A posse dos membros do Conselho de Administração far-se-á mediante termo de posse lavrado e assinado de recomendação ao Conselho de Administração. Parágrafo 3º - A cada ano, a auditoria externa contratada deverá
no “Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração”. Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Adminis- apresentar ao Conselho de Administração o resultado da auditoria sobre a remuneração dos conselheiros, a ﬁm de
tração exercerão suas gestões até a eleição e posse dos novos membros. Parágrafo 4º - Os membros do Conselho avaliar a plena conformidade com os limites de remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.
de Administração poderão ser destituídos de suas funções por decisão dos acionistas, deliberada em Assembleia “ Artigo 27º - Conselho Fiscal: “Sempre que os Acionistas decidirem nas Assembleias Gerais, o Conselho Fiscal
Geral, a qualquer momento convocada, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76, artigo 140.” será estabelecido e deverá ser composto de 3 (três) membros efetivos e um número igual de suplentes e só deverá
Artigo 17º - Número Mínimo de Membros do Conselho de Administração: “Se o Conselho de Administração es- atuar no ano ﬁscal em que for aberto mediante solicitação dos acionistas, de acordo com os termos da Lei das
tiver composto por número inferior a 4 (quatro) membros de uma maneira não contingente, uma Assembleia Geral Sociedades por Ações. As funções e as autoridades são estipuladas na Lei das Sociedades por Ações, artigo 163,
deverá ser convocada dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias, para eleger os substitutos a ﬁm de completar sendo as principais: i) Supervisionar os atos do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva e assegurar
o número mínimo de 4 (quatro) membros do Conselho de Administração. Parágrafo Único - No caso de afastamento que eles cumpram seus deveres legais e estatutários; ii) Dar um parecer sobre o relatório anual da administração;
ou impedimento temporário do Presidente, será ele substituído pelo Vice-Presidente.” Artigo 18º - Responsabilida- iii) Relatar aos acionistas qualquer erro, fraude e ato criminoso que seja identiﬁcado em relação a atuação dos memdes e Poderes do Conselho de Administração: “O Conselho de Administração deverá estipular a orientação geral bros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.” Capítulo VI. Relações com os Acionistas: Artigo
dos negócios da Sociedade conforme descrito na Lei das Sociedades por Ações nº 6.404/76, Artigo 142, que inclui, 28º - Departamento de Relações com os Acionistas: “O Conselho de Administração deverá estabelecer e manentre outras atividades: i. Deﬁnir, monitorar e alterar a orientação estratégica da Sociedade, por meio do estabele- ter um departamento de Relações com os Acionistas. Esse departamento terá como responsabilidade: (i) Elaborar
cimento de políticas, diretrizes e limites para a condução da administração executiva (Diretoria Executiva, Diretores e apresentar um relatório mensal das informações de mercado e do desempenho da sociedade para os acionistas;
e Gerentes Gerais); ii. Eleger os membros da Diretoria Executiva e nomear o Presidente e os Vice-Presidentes Sê- (ii) Organizar uma conferência trimestral na sede social da sociedade ou em qualquer outro local, coordenado pelo
niores; iii. Supervisionar e inspecionar as atribuições e as responsabilidades da Diretoria Executiva; iv. Aprovar o or- Presidente do Conselho de Administração; (iii) Trocar informações com relação às atividades do Conselho de
çamento anual e os planos de investimento propostos pela Diretoria Executiva; v. Monitorar e harmonizar conﬂitos e Administração, com base na demanda dos acionistas. Parágrafo Único - Os participantes poderão comparecer à
divergências de opinião entre os acionistas; vi. Proteger o valor da sociedade e de seus ativos e otimizar a lucrativi- conferência in loco ou remotamente, por meio de videoconferência, teleconferência ou outros meios. “ Capítulo
dade no longo prazo, estabelecendo segmentos, regiões e produtos prioritários para o negócio; vii. Estabelecer os VII. Contabilidade: Artigo 29º - Ano Fiscal: O ano ﬁscal deverá se iniciar em 1º de janeiro e se encerrar em 31 de
limites de risco corporativo, bem como ações de mitigação e monitorar a conformidade com o negócio; viii. Estabe- dezembro de cada ano. Artigo 30º - Destinação De Lucros: “O Conselho de Administração apresentará uma prolecer e deﬁnir a diretriz de atuação da Sociedade na discussão com as partes interessadas, tais como agências re- posta à Assembleia Geral para a destinação do lucro. Parágrafo 1º - O lucro líquido apurado, deverá ter a seguinte
gulatórias, sindicato da indústria, autoridades ﬁscais, entre outros; ix. Monitorar e aprovar a estrutura organizacional destinação: a) 5% (cinco por cento) para Reserva Legal, até 20% (vinte por cento) do capital social; b) dividendos
e o plano de sucessão da alta gestão, bem como deﬁnir os auditores independentes; x. Estabelecer metas e respon- mínimos de 25% (vinte e cinco por cento), que poderá ser pago como juros sobre o capital próprio (JCP); c) reservas
sabilidades para a Diretoria Executiva. Parágrafo Único - O Conselho de Administração também é o responsável por: de lucro. Parágrafo 2º - Os Dividendos serão pagos, a menos que de outra forma decidido pela Assembleia Geral,
i. Cumprir outras atribuições expressas pela legislação; ii - Aprovar a aquisição de imóvel com valores acima de três dentro de um prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que foram declarados. “ Capítulo VIII. Liquidação:
milhões de dólares; iii. Autorizar a venda de propriedades com valores acima de três milhões de dólares, a constituição Artigo 31º - Liquidação: “A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações
de ônus reais sobre ativos ﬁxos permanentes e operações de empresas coligadas ou controladas; iv - Deliberar so- e a Assembleia Geral será responsável por estabelecer o método de liquidação e eleger os liquidantes e o Comitê da
bre a instalação, a manutenção e a extinção de: a) sucursais e ﬁliais ou armazéns no exterior; b) parques industriais Auditoria que deverão atuar durante o período de liquidação. Parágrafo Único: Os liquidantes deverão ter os deveem qualquer parte do território nacional ou no exterior; v - Estabelecer o valor limite da garantia (nota ou aval) que a res e poderes conferidos por lei em todos os atos e operações e deverão fazer uso da denominação social seguida
Diretoria Executiva possa fornecer aos clientes preferenciais da Sociedade, para cada ano ﬁscal; vi - Estipular o valor pelas palavras “”Sob Liquidação””.” Capítulo IX. Disposições Gerais: Artigo 32º - Disposições Gerais: “O casus
limite de contração de dívida, para cada ano ﬁscal. “ Artigo 19º - Funcionamento das Reuniões do Conselho de omissus no presente Estatuto Social da Sociedade deverá ser regido pelas disposições legais em vigor e, especialAdministração: “As reuniões do Conselho de Administração deverão ser declaradas abertas na presença de, pelo mente, pela Lei das Sociedades por Ações nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo Único: na hipótese de
menos a maioria de seus membros. Parágrafo 1º - O Conselho de Administração deverá deliberar pelo voto da maio- qualquer conﬂito nas disposições do Estatuto Social da Sociedade entre o português, o inglês e o japonês, os terria de seus membros, não sendo consideradas as abstenções. Parágrafo 2º - O Conselho de Administração deverá mos em português deverão prevalecer. “ Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em
elaborar seu regimento interno a ﬁm de regular seu funcionamento e prever a frequência das reuniões. Parágrafo 3º - livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes. Sorocaba/SP,
As reuniões do Conselho de Administração deverão ser realizadas pelo menos 4 (quatro) vezes por ano e de acordo 18 de julho de 2019. Presidente e Secretário: Toru Haneda - Presidente; Gustavo Urdan - Secretário. Acionistas:
com a frequência deﬁnida no Regimento Interno e ser convocadas pelo Presidente do Conselho ou por qualquer um Nippon Soda Co. Ltd.; Sumitomo Corporation; Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.; Mitsui Chemicals Agro, Inc.; K-I
dos membros do Conselho, por meio de notiﬁcação por escrito aos demais com pelo menos 72 (setenta e duas) horas Chemical do Brasil Ltda.; Sumitomo Corporation do Brasil S.A.; Sumitomo Chemical Co. Ltd.; Mitsubishi Corporade antecedência. A comunicação deverá conter o local, o horário e a data da reunião, a ordem do dia dos assuntos in- tion; Nissan Chemical Industries, Ltd.; GURI - Gremio União Recreativo IHARA; Nisso Brasileira Representações
cluídos na pauta, cujos documentos/outras informações relacionadas deverão acompanhar a convocação. Parágrafo Ltda.; Julio Borges Garcia; José Gonçalves do Amaral; Clayton Emanuel da Veiga; José Vicente de Paula Netto;
4º - O Presidente do Conselho, que além de seu voto terá direito a um voto de desempate, deverá presidir as reuni- João Conrado Havryluk. JUCESP n° 446.043/19-9 em 20/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Iharabras S/A Indústrias Químicas
CNPJ/MF. no 61.142.550/0001-30 - NIRE. 35300017102
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
Realizadas no dia 21 de Março de 2019.
(Instrumentadas em ata única, lavrada sob a forma sumária,
nos termos do Arts. 130 § 1º e 2§ e 131 § 1º da Lei 6.404/76).
Data e Local - Dia 21 de março de 2019, às 16:00 horas, na sede social da
Companhia, na Av. Liberdade, 1.701, Bairro Cajuru do Sul - CEP 18.087170, Sorocaba/SP. Presença - Acionistas que representam a totalidade do
capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro
“Presença dos Acionistas”, representante da Administração da Companhia
e representante da Auditoria Externa, Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Mesa Diretiva - Toru Haneda (Presidente) que convidou a mim, Fernando
Loeser para secretariá-lo. Publicações Prévias: a) Aviso de Acionistas Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas, conforme disposto no
art. 133, §5º, da Lei nº 6.404/76; b) Edital de Convocação - Publicado no
'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH6mR3DXORHQRMRUQDO³&UX]HLURGR6XO´GH6RURcaba/SP, nas edições dos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2019; c) Publicações do art. 133 da Lei n. 6.404/76 - Balanço Patrimonial, Demonstrações
)LQDQFHLUDV H 1RWDV ([SOLFDWLYDV SXEOLFDGDV QR 'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR
GH6mR3DXORHQRMRUQDO³&UX]HLURGR6XO´GH6RURFDED63QRGLDGH
fevereiro de 2019. a. Ordem do Dia - Em Assembleia Geral Ordinária:
1 - Examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHRUHVSHFWLYR3DUHFHUGD$XGLWRULD
Externa; 2 - Deliberar sobre o lucro apurado no exercício encerrado em 31
GHGH]HPEURGHHDGLVWULEXLomRGRVUHIHULGRVGLYLGHQGRVFRQIRUPH
proposto pelo Conselho de Administração da Companhia; 3 - Fixar a remuneração anual total dos administradores para o exercício de 2019. Em
Assembleia Geral Extraordinária: 1 - Deliberar sobre o aumento do Capital Social da Companhia, de R$646.000.000,00 para R$750.000.000,00,
PHGLDQWHFDSLWDOL]DomRGHOXFURVHFRQVHTXHQWHDOWHUDomRGR$UWLJRGR
Estatuto Social da Companhia; 2 - Aprovar o atual Sistema Rotacional de
Ações e recompra das ações do Sr. Edson Mamoru Narita. Deliberações As matérias constantes da Ordem do Dia foram colocadas em discussão e
YRWDomRWHQGRVLGRWRPDGDVDVVHJXLQWHVGHOLEHUDo}HVEm Assembleia
Geral Ordinária: Item 1 - A Assembleia Geral, por unanimidade e sem
reservas, aprovou as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado
HPGHGH]HPEURGHHRUHVSHFWLYR3DUHFHUGRV$XGLWRUHV,QGHpendentes, documentos que foram colocados à disposição dos acionistas
na sede social da Companhia e publicados na data acima informada. Item
2 - A Assembleia Geral, por unanimidade de votos, aprovou a destinação
GR OXFUR DSXUDGR QR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
QRPRQWDQWHGH5 GX]HQWRVHFLQTXHQWDHWUrVPLOK}HV
novecentos e noventa e dois mil, cento e noventa e um reais e quarenta
HGRLVFHQWDYRV FRQIRUPHDVHJXLQWHSURSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD5 GR]HPLOK}HVVHLVFHQWRVH
noventa e nove mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e sete centavos)
SDUDFRQVWLWXLomRGH5HVHUYD/HJDO5 VHWHQWDHTXDWUR
PLOK}HVRLWRFHQWRVHGR]HPLOWUH]HQWRVHFLQTXHQWDHVHLVUHDLVHWULQWD
e seis centavos), equivalente a 29 YLQWH H QRYH YtUJXOD TXDUHQWD H
cinco por cento) do lucro apurado no exercício, a ser distribuído aos acionistas na forma de Juros sobre Capital Próprio, montante este imputado
FRPR SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR PtQLPR REULJDWyULR  5 
VHVVHQWD H GRLV PLOK}HV TXDWURFHQWRV H RLWHQWD PLO GX]HQWRV H YLQWH H
cinco reais e quarenta e nove centavos) para constituição de Reserva de
Capital de Giro. A destinação do valor de R$ 104.000.000,00 (cento e quatro milhões de reais) será aquela a ser determinada na Assembleia Geral
Extraordinária convocada para a presente data. Item 3 - Por unanimidade
GH YRWRV D$VVHPEOHLD *HUDO ¿[RX D UHPXQHUDomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV
para o exercício de 2019 no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
UHDLV  PHQVDLV YLJHQWH GHVGH  GH MDQHLUR GH  FRUUHVSRQGHQWH
SRUWDQWR D 5  VHWH PLOK}HV H GX]HQWRV PLO UHDLV  HP EDses anuais, sendo que caberá ao Conselho de Administração determiQDU D UHPXQHUDomR LQGLYLGXDOL]DGD GH FDGD PHPEUR GR &RQVHOKR H GD
Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: Item 1 - A Assembleia
Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, aprovou o aumento do
FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD PHGLDQWH FDSLWDOL]DomR GH SDUWH GR OXFUR Otquido apurado no exercício encerrado em 31/12/2018 no montante de R$
104.000.000,00 (cento e quatro milhões de reais), passando o capital do
montante de R$ 646.000.000,00 (seiscentos e quarenta e seis milhões de
reais) para o montante de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais). Nos termos do disposto no Art. 169, §1º da Lei nº 6.404/76,
RDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDODSURYDGRQmRUHVXOWRXHPPRGL¿FDomRGRQ~mero de ações da Companhia. Em vista da aprovação do aumento de
capital conforme item “1” acima, os Acionistas por unanimidade de votos,
GHOLEHUDUDPDOWHUDURWH[WRGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
TXHSDVVDDYLJRUDUDSDUWLUGHVWDGDWDFRPDVHJXLQWHUHGDomRArtigo
5º. - “O Capital Social é de 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), dividido em 14.324.446 ( quatorze milhões, trezentas e
vinte e quatro mil, quatrocentas e quarenta e seis ) ações ordinárias ou
comuns, nominativas ou nominativas endossáveis, todas sem valor nominal”. 2V$FLRQLVWDVDXWRUL]DUDPD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDDHIHWLYDUWRGRV
os atos e medidas necessárias para a efetivação do aumento de capital,
QDV FRQGLo}HV PHQFLRQDGDV QR LWHP ³´ DFLPD UHDOL]DQGR SXEOLFDo}HV
pertinentes e anotando os livros da Companhia. Item 2 - Por unanimidade
de votos, a Assembleia Geral Extraordinária revisou e manteve a aproYDomR GR DWXDO 6LVWHPD 5RWDFLRQDO GH$o}HV 65$  FXMDV UHJUDV IRUDP
apresentadas durante a assembleia e estão arquivadas na administração
da Companhia. Adicionalmente, os Acionistas abrem mão dos seus direiWRVGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGDVDo}HVDORFDGDVDR65$HGHOHJDPD
RSHUDFLRQDOL]DomRGR65$DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHGHYHUiVH
GDU UHVSHLWDQGR DV UHJUDV DSUHVHQWDGDV H DSURYDGDV QHVWD$VVHPEOpLD
incluindo a aprovação da venda e da recompra de ações pelos executivos da Companhia, sempre observando e respeitando a quantidade de
ações alocadas para o SRA. Neste mesmo momento, considerando que a
Companhia mantem saldo na conta de Reserva de Lucros, os Acionistas
DSURYDUDPDFRPSUDGH WULQWDHVHLVPLOVHLVFHQWRVHWULQWDHWUrV
Do}HV GR 6U (GVRQ 0DPRUX 1DULWD D VHU HIHWLYDGD QR PrV GH$EULO GH
2019, sendo que estas ações serão mantidas em tesouraria e passarão a
LQWHJUDUDVDo}HVGLVSRQtYHLVSDUDDORFDomRQR65$2V$FLRQLVWDVDJUDGHFHUDPDR6U(GVRQ1DULWDTXHGHL[RXRFDUJRGH'LUHWRU,QGXVWULDOHP
GH]HPEURGHSHORVUHOHYDQWHVVHUYLoRVSUHVWDGRVGXUDQWHRSHUtRGR
em que permaneceu na Companhia. Encerramento - Nada mais havendo
a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada
SRU XQDQLPLGDGH H DVVLQDGD SRU WRGRV RV DFLRQLVWDV SUHVHQWHV &HUWL¿FR
TXHDSUHVHQWHpFySLD¿HOGDRULJLQDOODYUDGDHPOLYURSUySULRQDVSiJLnas 34 a 38, arquivado na sede da Companhia. Assinaturas: Toru Haneda, Presidente; Fernando Loeser, Secretário; Acionistas: Nippon Soda
Co. Ltd., neste ato representa porToru Haneda; Sumitomo Corporation,
neste ato representada por Hiroshi Fukumoto; Kumiai Chemical Industry
&R/WGQHVWHDWRUHSUHVHQWDGDSRU(LVXNH2]DNL0LWVXL&KHPLFDOV$JUR
,QF QHVWH DWR UHSUHVHQWDGD SRU7DNHR 0DH]DZD ., &KHPLFDO GR %UDVLO
/WGDQHVWHDWRUHSUHVHQWDGDSRU(LVXNH2]DNL6XPLWRPR&RUSRUDWLRQGR
%UDVLO6$QHVWHDWRUHSUHVHQWDGDSRU+DUXR0DWVX]DNL6XPLWRPR&KHmical Co. Ltd., neste ato representada por Ray Nishimoto; Mitsubishi Corporation, neste ato representada por Akira Takashima; Nissan Chemical
Industries, Ltd., neste ato representada por Soichiro Ono; GURI - Gremio
União Recreativo IHARA, neste ato representada por Eliana Sayuri Tashiro
Curioletti; Nisso Brasileira Representações Ltda., neste ato representada
SRU7RUX+DQHGD-~OLR%RUJHV*DUFLD-RVp*RQoDOYHVGR$PDUDO(GVRQ
0DPRUX1DULWD&OD\WRQ(PDQXHOGD9HLJD-RmR&RQUDGR+DYU\OXNQHVWH
ato representado por Toru Haneda. Sorocaba/SP, 21 de março de 2019.
Toru Haneda - Presidente Fernando Loeser- Secretário. JUCESP nº
181.993/19-3 em 29/03/2019. Giselsa Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Hidroservice Amazônia S/A
Agropecuária e Industrial

CNPJ/MF nº 05.054.358/0001-10
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa, Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e
Industrial S/A, ﬁcam convocados a comparecerem na sede social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto nº 401, 1º andar, parte, SP/
SP, Bela Vista, no dia 16/04/19 às 10 hs, para reunirem-se em AGO, a
ﬁm de deliberarem: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações
ﬁnanceiras do exercício social ﬁndo em 31/12/18. 2) Eleição do Conselho de Administração e Remuneração dos Administradores. 3) Outros
assuntos de interesse social. São Paulo, 08/04/19. Henry Maksoud
Neto – Presidente do Conselho de Administração. (09, 10 e 11/04/2019)

Diário Oficial Empresarial

IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/MF nº 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22 de março de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 22 dias do mês de março de 2019, às
14:00 horas, na ﬁlial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani,
146 - 13º andar. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 26, parágrafo segundo, do estatuto
social da Companhia, ﬁcando consignada a presença dos Conselheiros
na forma facultada no parágrafo terceiro do referido artigo. Também
participaram da reunião, como convidados, os Srs. Marcos Sergio de
Oliveira e Augusto Ribeiro Junior, diretores estatutários da Companhia,
e o Sr. Atademes Branco Pereira, gerente jurídico da Companhia.
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário:
Sr. Atademes Branco Pereira. 4. Deliberações: Os Conselheiros, por
unanimidade, tomaram as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar que seja
submetida à assembleia geral ordinária a eleição dos membros do
Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato
uniﬁcado de 02 (dois) anos que se encerrará na assembleia geral ordinária de 2021, propondo-se que o Conselho de Administração seja
composto por 09 (nove) membros titulares e 06 (seis) membros suplentes, mantendo-se, portanto, o atual número de membros do referido órgão. 4.3. Considerando que, observado o disposto no artigo
22 do estatuto social da Companhia, a assembleia geral elegerá os
membros do Conselho de Administração por meio de chapa, mediante voto majoritário, ﬁca aprovada a formação de chapa para concorrer
à próxima eleição do Conselho de Administração da Companhia, nos
termos do parágrafo primeiro do referido artigo 22, composta pelos seguintes candidatos:
Chapa proposta para concorrer à eleição do
Conselho de Administração
# Candidatos a membro titular Candidatos a membro suplente
Dan Ioschpe
Salomão Ioschpe
1
CPF: 439.240.690-34
CPF: 400.517.220-20
Gustavo Berg Ioschpe
Débora Berg Ioschpe
2
CPF: 920.901.680-72
CPF: 801.868.310-72
Claudia Ioschpe
Iboty Brochmann Ioschpe
3
CPF: 938.905.590-34
CPF: 000.922.820-91
Mauro Litwin Iochpe
Leandro Kolodny
4
CPF: 154.727.520-00
CPF: 000.754.180-53
Israel Vainboim *
Mauro Knijnik *
5
CPF: 090.997.197-87
CPF: 002.231.740-68
Luiz Antônio Corrêa Nunes Ronald John Aldworth *
6 Viana de Oliveira *
CPF: 052.981.130-87
CPF: 090.709.317-53
Nildemar Secches *
--7
CPF: 589.461.528-34
Sergio Luiz Silva Schwartz * --8
CPF: 383.104.659-04
Alexandre Gonçalves Silva * --9
CPF: 022.153.817-87
* Candidatos a conselheiro independente.
4.3.1. O Conselho de Administração avaliou as indicações acima, conﬁrmando que o perﬁl dos candidatos que integram a chapa proposta
atendem os critérios previstos no seu regimento interno, bem como que
os candidatos indicados como conselheiros independentes observam
os critérios de independência aplicáveis previstos no Regulamento
do Novo Mercado. 4.3.2. Registra-se, ainda, que serão enviadas à
Comissão de Valores Mobiliários e à bolsa de valores e estarão disponíveis na sede da Companhia e na sua página na rede mundial de
computadores as demais informações necessárias sobre os membros
da chapa acima, conforme os termos do artigo 22 do estatuto social da
Companhia e do artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09, tais como a
qualiﬁcação e o curriculum proﬁssional de cada candidato. 4.4. Aprovar
que seja submetida à deliberação da assembleia geral ordinária, nos
termos do artigo 20, parágrafo quarto, do estatuto social, a proposta
de ﬁxação da remuneração global dos administradores da Companhia
para o exercício de 2019 no valor de até R$ 24.000.000,00 (vinte e
quatro milhões de reais). 4.5. Autorizar que seja incluído na convocação
da assembleia geral ordinária dos acionistas da Companhia o disposto
nos itens anteriores, mediante a publicação dos anúncios correspondentes, bem como que sejam divulgados os documentos necessários
ao exercício do direito de voto na referida assembleia, nos termos e
prazos previstos no estatuto social da Companhia e na legislação e
regulamentação vigentes, particularmente conforme os termos dos artigos 132 e 133 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09, assim
como os termos do Regulamento do Novo Mercado. 4.6. Finalmente,
autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e
assinar todos e quaisquer documentos necessários à efetivação e formalização das deliberações anteriores. 5. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pelo secretário e pelos
conselheiros presentes em número suﬁciente para constituir a maioria
necessária para as deliberações tomadas na reunião. São Paulo, 22 de
março de 2019. Assinaturas: Dan Ioschpe - Presidente; Atademes
Branco Pereira - Secretário; Conselheiros: Dan Ioschpe; Gustavo
Berg Ioschpe; Nildemar Secches; Iboty Brochmann Ioschpe; Sergio
Luiz Silva Schwartz; Carlos Alberto Nolasco; Israel Vainboim; Leandro
Kolodny; Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira. Certiﬁcamos
que a presente é cópia ﬁel da ata lavrada no livro próprio. Dan Ioschpe Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário. JUCESP - Certiﬁco
que foi registrado sob nº 185.523/19-5 em 04/04/2019. (a) Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Augusto Velloso Engenharia S.A

CNPJ 05.522.437/0001-09 - NIRE 35300194667
Ata da Assembléia Geral Ordinária Em 15 De Março De 2019.
Data, Local e Hora: 15/03/2019, na sede Rua Major Quedinho, 111 - 17º
andar, nesta Capital, às 09hs. Convocação: Dispensada. Presença:
Totalidade. Ordem do Dia: a) Eleição da diretoria para o exercício de
2019/2022 e ﬁxação de seus honorários. Mesa Diretora: presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso.
Deliberações: Por unanimidade dos presentes, foram reeleitos para o
mandato de 01/05/2019 a 30/04/2022, os seguintes membros: Diretor presidente Ricardo Machado Ferreira Velloso, RG. nº 5.416.311-0 SSP/SP
e CPF nº 694.425.338-00; para diretor superintendente Augusto Ferreira
Velloso Neto, RG. nº 4.405.981-4 SSP/SP e CPF sob nº 606.318.308-63,
permanecendo vago o cargo de diretor técnico e 1 diretor superintendente. Não sendo ﬁxada nenhuma verba como remuneração mensal global
da diretoria. Os Diretores ora eleitos, que se acham presentes, declaram
desde já, sob as penas da lei, sem prejuízo da declaração em documento próprio, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
como previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, estando, portanto, livres
e desimpedidos para o exercício das funções referentes aos respectivos
cargos para os quais foram eleitos, comprometendo-se, desde já, a cumprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis. Dando continuidade
a Assembleia Geral, na sequência o Sr. presidente ofereceu a palavra a
quem dos presentes desejasse fazer uso. Como ninguém se manifestou
declarou encerrada a Assembleia, lavrando-se esta ata, que após lida e
aprovada por todos vai assinada pelos membros da mesa e por todos os
demais presentes. a) Augusto Ferreira Velloso Neto - presidente; Ricardo
Machado Ferreira Velloso - secretário; Construtora Augusto Velloso S/A,
representada pelos seus Diretores Augusto Ferreira Velloso Neto e Ricardo Machado Ferreira Velloso. Augusto Ferreira Velloso Neto -Presidente; Ricardo Machado Ferreira Velloso - Secretário. JUCESP n°
173.743/19-5 em 27/03/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

quarta-feira, 10 de abril de 2019

CONCESSIONÁRIA
DO RODOANEL OESTE S.A.

CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35.300.352.912
COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de março de 2019, às 13h45, na sede
da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. (“Companhia”), localizada na
Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11,
Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré,
CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”),
constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do
capital social, conforme se veriﬁca das assinaturas constantes e apostas
no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os
avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Paulo Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Senhores PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL, FÁBIO RUSSO CORRÊA, CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH
DAS NEVES e RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, como membros efetivos
do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a eleição de
novos membros ao Conselho de Administração da Companhia. 6. DELIBERAÇÕES: As Acionistas detentoras da totalidade do capital social da
Companhia, após debates e discussões, deliberaram: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo
130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento dos pedidos de renúncia formulados pelos Senhores: (i) PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL, ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) FÁBIO RUSSO CORRÊA, ao cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES e RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, ambos ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo-lhes pelos relevantes serviços
prestados à Companhia enquanto exerceram referidas funções. 6.3. Em
decorrência do deliberado no item 5.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº. 4.358.259-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº. 103.264.958-51; (2) PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.194.341 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº.
073.215.168-65; e (3) ARTHUR PIOTTO FILHO, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.599.667-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº.
826.027.518-04; todos residentes e domiciliados na Cidade e Estado de
São Paulo, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222,
Bloco B, 5° Andar, Vila Olímpia, para os cargos de membros efetivos do
Conselho de Administração da Companhia. O mandato dos membros do
Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista
para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até
a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia em
2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição
e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração
ora eleitos declaram ter conhecimento do artigo 147 da LSA e alterações
posteriores, e consequentemente, não estarem incurso em quaisquer
dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades
mercantis, conforme Termo de Posse, Declaração de Desimpedimento e
de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. As
acionistas aprovaram, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10,
(iv) do Estatuto Social, a eleição do Sr. EDUARDO DE TOLEDO, para
ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração e o Sr.
PAULO YUKIO FUKUZAKI, para ocupar a função de Vice-Presidente do
Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o
Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a
ser composto pelos seguintes membros, Srs. (1) EDUARDO DE TOLEDO, Presidente do Conselho de Administração; (2) PAULO YUKIO FUKUZAKI, Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (3) ARTHUR
PIOTTO FILHO, membro do Conselho de Administração; todos com
mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2019, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a
eleição e posse de seus substitutos. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata
que, após lida e aprovada, é assinada pelos membros da mesa e por
suas Acionistas. Barueri/SP, 19 de março de 2019. Assinaturas: Leonardo Couto Vianna, Presidente da Mesa; e Paulo Yukio Fukuzaki, Secretário. Acionistas: (1) INFRA SP PARTICIPAÇÕES E CONCESSÕES S.A.,
pelo Sr. Leonardo Couto Vianna; e (2) ENCALSO CONSTRUÇÕES
LTDA., representada pelos Srs. Mário Múcio Eugênio Damha e Marco
Aurélio Eugênio Damha. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel do original,
lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº. 02 às folhas 88 e 89. Leonardo Couto Vianna - Presidente da Mesa; Paulo Yukio
Fukuzaki - Secretário. JUCESP nº 184.748/19-7 em 03.04.2019. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Marfrig Global Foods S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 06 de setembro de 2018
Data, Hora e Local: Em 06 de setembro de 2018, às 18h, na sede social da Marfrig Global Foods S.A. (“Companhia”) localizada na Avenida
Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila
Hamburguesa, CEP: 05319-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. Convocação e Presença: Dispensada a convocação considerando a presença, via conferência telefônica, de todos os Conselheiros da
Companhia, os Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente do
Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos,
Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos Santos
Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo Langoni,
Roberto Faldini, Ian David Hill e Ernesto Lozardo. Mesa: Presidente:
Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Sr. Heraldo Geres.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a rerratiﬁcação da denominação de cargo
de Diretor Estatutário com esclarecimento quanto à representação societária da Companhia. Deliberações: Após exames e debates da matéria
constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração
resolveram, por unanimidade de votos dos presentes, por autorizar a
rerratiﬁcação da denominação do cargo do Sr. Fabio Taiate Cunha
Vasconcellos, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob
o nº 022.952.009-03 e portador da Cédula de Identidade RG nº 3507339
SSP/SC, eleito em Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de setembro de 2018, registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o nº 476.556/18-1. Dessa forma, onde se lê: Diretor
sem designação especíﬁca, responsável por Planejamento e Gestão,
leia-se: Diretor de Planejamento e Gestão. Os membros do Conselho
de Administração esclarecem, ainda, que a representação da Companhia,
conforme artigo 26º (a) do Estatuto Social, deverá se dar por 2 (dois) diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, o Diretor Jurídico,
o Diretor de Planejamento e Gestão ou o Diretor Administrativo Financeiro,
necessariamente em conjunto com outro Diretor sem Designação
Especíﬁca. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se
a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os
Conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Marcos Antonio
Molina dos Santos; Secretário: Heraldo Geres. Membros do Conselho
de Administração: Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos - Presidente
do Conselho de Administração, Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos
Santos, Rodrigo Marçal Filho, Alain Emilie Henry Martinet, Antonio dos
Santos Maciel Neto, Marcelo Maia de Azevedo Correa, Carlos Geraldo
Langoni, Roberto Faldini, Ian David Hill e Ernesto Lozardo. Certiﬁco que
a presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 06 de
setembro de 2018. Heraldo Geres - Secretário. JUCESP - Certiﬁco que
foi registrado sob nº 507.707/18-7 em 23/10/2018. (a) Flávia R. Britto
Gonçalves - Secretária Geral.
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
AUTOR: MARCIO FERREIRA TAKATSU
AUTOR: FLAVIO FERREIRA TAKATSU
AUTOR: FOCO AGRONEGOCIOS LTDA
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 02
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 03
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 04
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 05
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A

CERTIDÃO
Certiﬁco que não encontrei no sistema eProc os advogados
mencionados nas petições dos eventos 789 e 790, para associá-los aos
respectivas interessados.

Guaraí – TO, 01/02/2021.

Luciano Ribeiro Vieira
Técnico Judiciário
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE GUARAÍ – TO

PROCESSO Nº 0002360-65.2020.8.27.2721
FOCO AGRONEGÓCIOS S.A e outros, todos “EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL”, devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus
procuradores que a presente subscrevem, vêm respeitosamente perante Vossa Excelência,
expor e requerer o que se segue.
•

BREVE RELATO DOS FATOS

Os recuperandos ajuizaram a presente ação no dia 11 de fevereiro de 2020,
tendo em vista a crise econômico-financeira em que se encontram.
Com o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei 11.101/05, este juízo
deferiu o processamento da recuperação judicial em favor dos recuperandos, em decisão
proferida no dia 17 de fevereiro de 2020. Uma vez deferido o processamento, passou a
vigorar o período de blindagem previsto no art. 6ª, §4º da Lei 11.101/05, que assim
dispõe:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do
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deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo,
o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de
pronunciamento judicial.

É sabido que as recuperandas atuam no agronegócio visando facilitar a vida
do trabalhador do campo, e que já existem diversas ações distribuídas pelos credores na
tentativa de apreender suas mercadorias para satisfação dos créditos. O stay period está
prestes a se encerrar, deixando a empresa exposta às ações expropriatórias já distribuídas
e às que ainda podem surgir.
Nesse sentido, considerando que o período de blindagem daos recuperandos
está próximo do fim, que o processo recuperacional não teve todo o desenvolvimento
necessário, e ainda, que as recuperandas não contribuíram para a mora, necessário se faz
a preservação das atividades e de seus bens essenciais, razão pela qual se postulam pela
prorrogação do stay period previsto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05, pelos fundamentos
abaixo demonstrados.
•

DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM

Conforme acima exposto, com o deferimento da recuperação judicial entra
em vigor o período de blindagem, também chamado de “stay period” ou “conditional
stay”, que nada mais é do que a suspensão de todas as ações e execuções em face da
empresa em recuperação judicial, a fim de evitar medidas constritivas determinadas por
juízos diversos do recuperacional.
Referido período tem previsão legal expressa no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05,
e encontra fundamento no princípio da preservação da empresa disposto no art. 47 da
mesma Lei, pois visa suspender os atos de constrição em face da recuperanda pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de permitir com que realize e reestruture suas
atividades, tenha o devido processamento de sua recuperação judicial e faça as
negociações necessárias com seus credores.
Na doutrina, o “stay period” é conceituado da seguinte forma:
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“A suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação também encontra
fundamento no princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da LRF. Enquanto
se está na fase de processamento da recuperação, que envolve a apresentação e negociação
do plano de recuperação da empresa devedora com os seus credores, deve-se evitar que os
bens integrantes do ativo da empresa devedora sejam objeto de constrição. Isso porque, de
um lado, a negociação do plano pode modificar completamente por novação o perfil de
endividamento da empresa devedora e, de outro lado, quer-se preservar a empresa enquanto
a negociação acerca do plano não acontece. Por essa razão o “destino do patrimônio da
empresa ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas
por juízo diverso daquele da Recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do
estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação.(...) a suspensão das
ações e execuções prevista no art. 6º da LRF apanha não apenas atos de constrição e
expropriação judicial de bens, como a penhora online, determinada em cumprimento de
sentença ou em execução de título executivo extrajudicial, mas também de qualquer ato
judicial que envolva alguma forma de constrição ou retirada de ativos da empresa devedora,
ordenada em sede de ação de conhecimento ou cautelar.” (AYOUB, Luiz Roberto;
CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas /
Cássio Cavalli; Luiz Roberto Ayoub. – 3. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense,
2017. Pág. 134/135

O período de blindagem disposto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05 é
extremamente importante para as empresas no processo de recuperação, pois proíbe que
elas sofram constrições patrimoniais de forma que o exercício de suas atividades seja
inviabilizado.
O prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em tese, seria tempo suficiente para
apresentação das habilitações de créditos, impugnações, plano de recuperação e objeções,
no entanto, com a enorme demanda de processos, o Poder Judiciário e sua baixa
quantidade de servidores públicos, não consegue cumprir as recuperações judiciais com
a celeridade que o procedimento exige.
Como exemplo, podemos citar o prazo de habilitações de crédito (15 dias
contados da publicação do edital de processamento), de apresentação do plano de
recuperação (sessenta dias contados da publicação da decisão que defere o
processamento), de apresentação da lista do administrador (45 dias contados do fim da
fase de verificação de créditos), de objeções ao plano (30 dias contados do edital que
informa o recebimento do plano), e de realização da assembleia geral de credores (150
dias contados do deferimento da recuperação), dentre outros.

______________________________________________________________________
São Paulo – SP

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

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

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

T (65) 2136 3070

Contato

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

.

.

.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 801, PET1, Página 4

____________________________________________________________________________

A Lei 11.101/05 possui prazos relativamente curtos, no entanto, além dos
poucos servidores, ainda existe a problemática da falta de varas especializadas no tema,
o que pode dificultar a celeridade no cumprimento e decisões.
O processo de recuperação judicial um tanto quanto burocrático e complexo,
com grande número de interessados, o que demanda maior estudo sobre.
A fim de preservar a empresa, e permitir com que as recuperandas continuem
exercendo suas atividades, bem como buscando a reestruturação, necessário se faz com
que o prazo do stay period seja prorrogado por Vossa Excelência por mais 180 (cento e
oitenta) dias.
Conforme entendimento jurisprudencial, o período de blindagem pode ser
prorrogado nos casos em que a mora não tenha se dado por culpa da empresa em
recuperação, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE
SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O
DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1- Pedido de
recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e
atribuído à Relatora em 1/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das
ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode
extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, ficando seu termo
final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes os vícios do
art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- O mero decurso do prazo de 180
dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada
das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra
fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação
da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da
recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é sensivelmente complexo e
burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma
demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia
Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias. 6- Hipótese em que o
Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está
contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de
credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela
não prorrogação do prazo. 7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à
existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações
e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não
provido. (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)
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____________________________________________________________________________
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. A jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata
o artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e
Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas
as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade,
a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes. 2. Em relação
à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento,
porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido,
nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 39 DA LEI DE
FALÊNCIAS. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRAZO DE
SUSPENSÃO. ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 568/STJ. AÇÕES CONTRA AVALISTAS. SUSPENSÃO. DUPLO GRAU
DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº
283/STF. 1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF. 2. O
acórdão recorrido está em perfeita sintonia com o entendimento deste Tribunal
Superior, firme no sentido de que o prazo previsto no parágrafo 4º do art. 6º da Lei nº
11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso
da recuperação, bem como não evidenciada a negligência da parte requerente.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia,
não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 854.437/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005.
1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei
nº 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o
sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente. 2. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1443029/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Logo, está devidamente comprovado que o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça é de que é possível a prorrogação do período de blindagem
disposto no art. 6º, §4º da Lei 11.101/05, quando não houver negligência por parte dos
recuperandos.
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•

DOS PEDIDOS

Neste sentido, visando a preservação da atividade dos recuperandos,
requerem a prorrogação da blindagem até o fim dos atos assembleares, ou, caso Vossa
Excelência não entenda desta forma, que prorrogue até a assembleia de credores, a fim
de que as recuperandas possam continuar exercendo suas atividades no curso do processo
de recuperação judicial, sem que sofram medidas constritivas.
Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do
advogado ANTONIO FRANGE JUNIOR – OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade,
bem como seja juntado o devido substabelecimento anexo, para que se proceda as devidas
anotações.
Nestes termos, pede-se o deferimento.
Cuiabá – MT, 08 de março de 2021

ROSANE SANTOS DA SILVA
OAB/MT 17.087

ANTONIO FRANGE JUNIOR
OAB/MT 6.218
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DE GUARAÍ – TO

Ref.: Recuperação Judicial nº 0002360-65.2020.8.27.2721

YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. (“Yara” ou “Credora”), já
devidamente qualificada nos autos da recuperação judicial em epígrafe, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar-se sobre o pedido de
prorrogação do stay period formulado pelos Recuperandos na petição de Evento nº
801, nos termos a seguir expostos.
1.

Em petição de Evento nº 801, os Recuperandos requerem, novamente,

a prorrogação do stay period por “...até o fim dos atos assembleares...”, ou, então, até a
realização da assembleia geral de credores.
2.

Mais uma vez, com a intenção de se beneficiar excessivamente do

período de blindagem contra execuções e atos expropriatórios, os Recuperandos
repetem o mesmo pleito já formulado anteriormente, simplesmente reproduzindo as
mesmas alegações genéricas de que o presente processo de recuperação ainda “não teve
todo o desenvolvimento necessário”, e que supostamente não teriam contribuído para o
atraso no trâmite do feito, atribuindo tal mora à alegada ineficiência deste MM. Juízo
que, segundo os Recuperandos, não conseguiria “...cumprir as recuperações judiciais com
a celeridade que o procedimento exige”.
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3.

Nada mais absurdo.

4.

De plano, cumpre relembrar que a presente recuperação judicial tramita

desde 11 de fevereiro de 2020, de modo que os Recuperandos já formularam pedido
idêntico, na petição de evento nº 331, sendo indevidamente deferida a prorrogação
do stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme decisão proferida no
evento de nº 337.
5.

Nesse sentido, a Yara que não desconhece a existência de entendimento

jurisprudencial formado sob a égide da Lei nº 11.101/2005, antes da reforma
promovida pela nova Lei nº 14.112/2020, que autorizava a prorrogação do stay period
em casos nos quais o devedor em recuperação judicial não houver dado causa ao
atraso na realização da assembleia geral de credores.
6.

A Yara, que manifestou sua oposição à prorrogação do stay period em

oportunidade anterior, quando da oposição de embargos de declaração (evento nº
512) em face da decisão de evento nº 337, demonstrou que, mesmo sob a perspectiva
do aludido posicionamento jurisprudencial, não se tratava de hipótese que admitia a
prorrogação do stay period, pois os Recuperandos adotaram conduta voltada
justamente a impedir a tramitação do presente feito com a celeridade necessária.
7.

Sucede que, especialmente com a entrada em vigor da nova Lei nº

14.112/2020 que promoveu alterações na Lei nº 11.101/2005, mostra-se descabida
a pretensão dos Recuperandos em prorrogar pela segunda vez o prazo de
suspensão das execuções e dos atos expropriatórios, até o fim dos atos
assembleares, ou até a realização da assembleia geral de credores, isto é, sem prazo
determinado.
8.

Com as alterações promovidas na Lei de Recuperações Judiciais e

Falências, o legislador, acompanhando o posicionamento dos Tribunais quanto à
possibilidade de prorrogação do stay period, incluiu a modificação para admitir a
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prorrogação do período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.
Confira-se a nova redação do dispositivo:
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial implica;
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas
dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações
sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
(...)
§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os
incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180

(cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento
da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em
caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido
com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112,
de 2020)
9.

Da nova redação do §4º do dispositivo supracitado, nota-se que o

legislador ressalvou expressamente que o período de suspensão será “prorrogável por

igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não
haja concorrido com a superação do lapso temporal”.
10.

No caso em apreço, verifica-se que a pretensão dos Recuperandos não

encontra respaldo da nova Lei, na medida em que se trata do segundo pedido de
prorrogação do stay period e, pior, por período indeterminado, vez que os
Recuperandos pretendem se valer do período de blindagem até que sejam concluídos
os atos assembleares, ou até que seja realizada a assembleia geral de credores, o que
pode exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias e demorar ainda mais tempo.
11.

Cumpre pontuar, inclusive, que a prorrogação do stay period em

sucessivas oportunidades é situação vedada pela jurisprudência, posicionamento que
restou reafirmado pelas recentes alterações promovidas pelo legislador na Lei nº
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11.101/2005, que ressalvou expressamente a possibilidade de prorrogação do stay
period uma única vez.
“Recuperação Judicial. Recurso, tirado pela recuperanda, contra decisão que
negou nova prorrogação do "stay period" até a realização da assembleia geral
de credores. Recuperanda, na hipótese, que, se não contribuiu para

a morosidade do andamento do feito, nada fez para que fosse mais
rápido. Processo que não se apresenta complexo, registrando-se demora, por
parte da devedora, em tomar providências processuais que lhe cabiam.

Adiamento da assembleia geral de credores que já foi uma vez
autorizado. Suspensão das ações e execuções, na hipótese, que já alcançou o
extenso prazo de mais de 800 (oitocentos) dias corridos. Prorrogação

inadmissível. Decisão mantida, declarado o esgotamento do aludido prazo.
Recurso desprovido, com observação.”1
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Possibilidade de prorrogação
do prazo de suspensão das ações e execuções (stay period). Art. 6º, §4º da lei
nº 11.101/2005. Ausência, no entanto, de justa causa. Caso concreto em que
já houve a prorrogação do prazo em duas outras ocasiões. Impossibilidade,
ademais, de prorrogação do prazo indefinidamente. Recurso provido.”2
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que indeferiu

terceira prorrogação do stay period. Manutenção. Caso concreto
em que a recuperanda quedou-se inerte quanto à realização da
assembleia geral de credores de forma virtual, após a segunda
prorrogação deferida. Situação excepcional decorrente da pandemia pelo
covid-19, que, no caso concreto, não pode ser invocada para justificar uma

1

TJSP, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 222538908.2019.8.26.0000, Rel. Des. Araldo Telles, j. 17.12.2019.
2
TJPR, Agravo de Instrumento Nº 50738-44.2018.8.16.0000, Des. Rel. Lauri Caetano da Silva, j.
03.04.2019.
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nova prorrogação. Indeferimento da gratuidade judiciária postulada, em sede
recursal. Recurso não provido, com determinação.”3
12.

Além disso, também não se encontra atendida a ressalva do

entendimento jurisprudencial mencionado e constante da parte final do artigo 6º, §4º
da Lei, sob a nova redação promovida pela Lei nº 14.112/2020, vez que, conforme
amplamente demonstrado nos autos, o atraso na realização da assembleia geral de
credores decorre exclusivamente do comportamento dos Recuperandos, que
deixaram de dar adequado e célere andamento à recuperação judicial.
13.

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

Recuperação Judicial em 05 de junho de 2020, ou seja, há mais de 09 (nove) meses,
sem, contudo, terem sequer diligenciado para o devido agendamento de
assembleia geral de credores até o presente momento, tampouco procurado os
credores para iniciar negociações sobre as propostas ali apresentadas.
14.

Ou seja, Excelência, os Recuperandos já usufruíram de tempo mais do

que suficiente para a condução das negociações, junto a seus credores, das condições
de pagamento estabelecidas em Plano de Recuperação judicial apresentado nestes
autos.
15.

Deve-se destacar que não prosperam as alegações genéricas feitas pelos

Recuperandos de que o atraso na realização da assembleia geral de credores decorreria
da alegada ineficiência do Poder Judiciário que, sob a perspectiva dos Recuperandos,
não conseguiria cumprir com a celeridade que o procedimento exige.
16.

As circunstâncias mencionadas pelos Recuperandos – de que a pouca

quantidade de servidores e a falta de varas especializadas no tema dificultariam a
celeridade na condução do presente feito – de forma alguma possuem o condão de
justificar o descumprimento dos prazos legais por parte dos Recuperandos, e autorizar

3

TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 227476963.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 02.03.2021.
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a indiscriminada e sucessiva prorrogação do período de blindagem, em grave prejuízo
aos credores.
17.

Inclusive, cumpre relembrar que o pleito ora respondido trata-se de

mera reprodução literal do primeiro pedido de prorrogação do stay period, formulado
pelos Recuperandos, em 03 de agosto de 2020 (evento nº 331), sem que os
Recuperandos ao menos se esforçassem em aduzir novos argumentos que
demonstrassem as causas do atraso no trâmite do processo, tampouco que
demonstrassem que tal mora não decorreu de sua flagrante conduta protelatória.
18.

Pelo contrário, os Recuperandos, novamente, se limitam a alegar

genericamente que não teriam contribuído para o atraso na condução do presente
processo de recuperação judicial, sem demonstrar qualquer motivo que justificasse a
ausência de medidas tendentes à convocação da assembleia geral de credores e, pior,
atribuem a culpa por sua conduta negligente em conferir adequada condução ao feito
exclusivamente à alegada ineficiência deste MM. Juízo.
19.

Certamente, eventual morosidade do Poder Judiciário não configura

salvo conduto para que os Recuperandos possam deliberadamente protelar o trâmite
do processo de recuperação e descumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente,
não se prestando como justificativa da conduta dos Recuperandos, que pretendem
postergar ainda mais o prosseguimento do feito e novamente se aproveitar do período
de blindagem, em grave prejuízo aos credores.
20.

Ora, nada justifica a conduta adotada pelos Recuperandos, que

deixaram de tomar qualquer providência para realização da assembleia geral de
credores em tempo hábil e para cumprir os prazos estabelecidos no artigo 6º e no
artigo 56, §1º da Lei nº 11.101/2005,4 e sequer sugeriram datas para a realização da
Assembleia, mesmo após o transcurso de mais de nove meses desde a apresentação do
Plano de Recuperação Judicial.
4

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleiageral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.
§ 1º A data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados
do deferimento do processamento da recuperação judicial.
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21.

Portanto, o que se verifica, nada mais é do que a tentativa dos

Recuperandos de, mediante alegações de cunho genérico, retardarem ainda mais o
deslinde da presente demanda, impondo a seus credores um tempo ainda maior de
espera no tocante à satisfação dos valores que lhes são de direito, prática esta que,
certamente, deve ser coibida pelo Poder Judiciário, sob pena, inclusive, de violação da
própria sistemática da Lei nº 11.101/2005, que tem como uma de suas bases o
tratamento equilibrado dos interesses de credores e devedores.
22.

Ante o acima exposto, requer que este MM. Juízo indefira o pleito dos

Recuperandos pela prorrogação do stay period até o fim dos atos assembleares ou até a
assembleia geral de credores, ao menos, caso deferido o pedido formulado pelos
Recuperandos, que limite a prorrogação do stay period por período determinado,
inferior a 90 dias, com a determinação de designação de datas para realização da
assembleia geral de credores.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 15 de março de 2021.
Renato Buranello

José Afonso Leirião Filho

OAB/SP n° 125.301
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Juliana Silva Bento
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AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAÍ-TO,

Autos n° 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR

ADMINISTRAÇÃO

especializada

em

JUDICIAL

processos

de

BRASIL,

pessoa

Falência

e

jurídica

Recuperação

Judicial, vem, à presença de Vossa Excelência, manifestar
nos termos seguintes, narrando fatos sérios e gravosos que
em

última

instância

podem

ocasionar

a

convolação

em

Falência da presente Recuperação Judicial.

I – DA AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA CONFECÇÃO
DOS RELATÓRIOS MENSAIS DE ATIVIDADES.
Inicialmente,

ressalta-se

que,

ao

requerer

a

Recuperação Judicial, a empresa admite sua situação de
dificuldade em honrar suas obrigações e, ao ser deferido o
pedido de processamento do feito recuperacional, passa a
gozar

de

benefícios,

atividade empresarial.

com

o

escopo

de

manter

a

sua
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Todavia,

em

razão

de

tal

benesse,

a

empresa

devedora passa a ter sua atuação fiscalizada, cabendo ao
Administrador

Judicial,

no

exercício

de

seu

múnus,

realizar esta função de forma ativa.
As atribuições do Administrador Judicial estão
estampadas no artigo 22 da Lei de Regência, oportunidade
em

que

destacamos,

dentre

outras,

a

possibilidade

de

exigir informações aos administradores e a obrigação de
apresentar

mensalmente

relatório

de

atividades

das

empresas recuperandas.
Confira-se:
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:
(...)
d) exigir dos credores, do devedor ou
administradores quaisquer informações;

seus

II – na recuperação judicial:
(...)
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos,
relatório mensal das atividades do devedor;
(...)
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Desde

a

nomeação

para

exercer

o

múnus,

esta

Administração Judicial tem cumprido suas obrigações com
primor, a fim de auxiliar o juízo na condução do feito.
Cabe ressaltar que, logo após a nomeação, esta
especializada

alinhou

as

questões

relativas

ao

procedimento recuperacional com os recuperandos, a fim de
cumprir com rigor os deveres legais.
Como uma das primeiras medidas, deslocamos até a
sede dos recuperandos, momento que, desde logo, informamos
aos devedores acerca da necessidade de envio de toda a
documentação

contábil

para

a

elaboração

dos

relatórios

mensais de atividades até o vigésimo dia subsequente ao
encerramento das atividades mensais.
Pois bem.
Em

que

pese

o

conhecimento

dos

recuperandos

acerca da imprescindibilidade do envio da documentação,
esta especializada informa que o último Relatório Mensal
de Atividades apresentado nestes autos se refere ao mês de
Agosto de 2020.
É

que,

administrativas,

apesar
os

de

recuperandos

reiteradas

cobranças

deixaram

enviar

de

a

documentação contábil referente ao mês de setembro e os
subsequentes.
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A ausência dos documentos contábeis fora tratada,
pessoalmente, com o recuperando Márcio Ferreira Takatsu, e
com o seu consultor Adriano, da empresa Verath, que nos
foi

apresentado

como

detentor

de

expertise

em

reestruturação de negócios, em reunião realizada na sede
desta especializada, no dia 03 de dezembro de 2020.
Na ocasião, esta Administração Judicial pontuou
que a não apresentação dos documentos contábeis impede a
confecção

dos

todos

interessados

os

Relatórios

Mensais

no

de

processo

Atividades

de

ficando

soerguimento,

em

consequência, desinformados do atual cenário financeiro
dos recuperandos.
Além

da

inércia

dos

recuperandos

impedir

a

Administração Judicial de cumprir o dever imposto pela
lei,

ressaltou-se,

legais

que

tal

na

oportunidade,

conduta

pode

as

consequências

acarretar,

a

exemplo

do

afastamento dos administradores da condução da atividade
empresarial.
Em

que

pese

as

reiteradas

cobranças

administrativas realizadas por esta Administração Judicial
e

a

ciência

legais

que

ensejar,

os

dos
o

não

recuperandos
envio

devedores

da

acerca

das

consequências

documentação

permanecem

contábil

inertes,

uma

pode

vez

que

enviam apenas declarações acessórias, tais como resumo da
folha

de

pagamento,

relatórios

analíticos

da

Guia

de

Previdência Social e FGTS, recibos de entrega da DCTF e
recibo

de

SPED

Fiscal,

deixando

de

encaminhar

os
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demonstrativos contábeis previstos em lei para a apuração
da situação econômico financeira dos recuperandos.
II - DO

NÃO

PAGAMENTO

DOS

HONORÁRIOS

DA

ADMINISTRAÇÃO

JUDICIAL NOS TERMOS DA DECISÃO.

Em
juízo

oportunidades

noticiou

nos

autos

pretéritas,
a

ausência

esta
de

auxiliar
pagamento

do
dos

honorários, nos moldes fixados na decisão que nomeou esta
empresa especializada como Administradora Judicial (evento
487).

Ato contínuo, em 21 de outubro de 2020, este Juízo
proferiu decisão nos seguintes termos (evento 530):

Pois bem.
Após

a

decisão

supracitada,

os

recuperandos

efetivaram o pagamento dos honorários vencidos em junho e
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adimpliram,

aproximadamente,

20%

do

valor

da

parcela

referente ao mês de julho.
No entanto, esta Administração Judicial comunicou
a este Juízo que ainda restava pendente o pagamento a
título

de

honorários

dos

meses

de

agosto,

setembro,

outubro e novembro, além do saldo remanescente relativo
aos honorários do mês de julho (evento 747).
No evento 781, os recuperandos compareceram aos
autos apresentando comprovantes de pagamento que, conforme
já pontuado, não atendem a decisão proferida pelo juízo.
Não
duas

obstante

ocasiões,

os

recuperandos

efetuado

o

terem,

pagamento

em

outras

parcial

dos

honorários, o cenário de inadimplemento se perpetua mês a
mês e, apesar de reiteradas cobranças administrativas, a
inércia se mantém.
Na
também

reunião

abordou

oportunidade

em

a

já

informada

questão

que

o

da

acima,

esta

pendência

recuperando

se

auxiliar

financeira,

comprometeu

a

adimplir os honorários.
No entanto, apesar de o recuperando Márcio ter se
comprometido, pessoalmente, a regularizar o pagamento dos
honorários e de reiteradas cobranças administrativas, a
situação de impontualidade ainda persiste.
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III - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
Sabe-se que ao obter o deferimento do pedido de
recuperação

judicial,

os

devedores

assumem

os

ônus

decorrentes do processamento da demanda, que se subdividem
em ônus empresariais/materiais e processuais.
O doutrinador Daniel Carnio Costa discorre acerca
da questão1:
A empresa devedora, por seu turno, também tem de
assumir os seus ônus no processo de recuperação
judicial.

Esses

ônus

empresariais/materiais

são
e

de

duas

processuais.

ordens:
Os

ônus

empresariais/materiais da recuperanda consistem em
preservar os benefícios decorrentes da manutenção
da

atividade

produtiva.

Vale

dizer,

deve

a

recuperanda continuar a gerar empregos e receitas,
a circular riquezas, bens e serviços, bem como a
recolher
empresa

tributos.
em

Não

recuperação,

se

pode

admitir

usufruindo

do

que

a

benefício

estatal para superação da sua crise (blindada por
lei contra a cobrança de seus credores pelo prazo
de 180 dias, por exemplo), demita funcionários de
forma injustificada (sem que haja estreita relação
com

seu

projeto

de

reestruturação)

e

deixe

de

produzir ou de recolher tributos. O mínimo que se
pode exigir da empresa em recuperação é que ela
engendre
1

todos

os

seus

esforços

para

gerar

os

<http://www.migalhas.com.br/InsolvenciaemFoco/121,MI277594,41046A+pericia+previa+em
+recuperacao+judicial+de+empresas+Fundamentos+e)> Acesso 12 de março de 2021 às
17h35.
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benefícios que, no final das contas, justificam a
atuação

estatal

de

ajuda

à

superação

da

crise

empresarial. Esse é portanto o seu ônus material. O
sucesso da recuperação judicial da empresa mede-se
pelos benefícios sociais e econômicos decorrentes
da continuação de suas atividades.
Os

ônus

processuais

judicial

consistem

da
na

empresa
estrita

em

recuperação

observância

dos

prazos impostos pela Lei 11.101/05, notadamente no
que concerne à apresentação do plano de recuperação
judicial e à publicação dos editais de deferimento
do

processamento

(com

a

relação

de

credores

da

devedora), da relação de credores do administrador
judicial
(...)

e

E

de
mais.

recuperanda

entrega

do

Também

cumprir

com

plano

é

de

ônus

exatidão

recuperação.

processual

da

e

as

rapidez

determinações do juiz do feito e do administrador
judicial,

colaborando

transcorra

de

forma

para

que

transparente

o
e

processo
ética.

O

descumprimento dos ônus empresariais/materiais ou
processuais da recuperanda deve ensejar a conversão
da recuperação judicial em falência.

Conforme já tratado em tópico específico, inferese que os recuperandos, diante da ausência de colaboração
com

o

processamento

regular

do

feito,

têm

deixado

de

observar os ônus processuais que lhe foram automaticamente
impostos quando do deferimento do pedido de recuperação
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judicia e, por via de consequência, a análise do ônus
material também fora obstada.
Em

que

pese

tais

atos

conduzirem

para

a

substituição do administrador da empresa, ou, em último
turno a convolação da Recuperação Judicial em Falência,
porquanto

as

atitudes

dos

Recuperandos

impedem

que

os

credores possam conhecer a realidade da empresa por meio
dos

Relatórios

Mensais

de

Atividade,

todavia,

como

se

tratam de problemas pontuais, esta Administração Judicial
acredita que a questão pode ser discutida e solucionada em
uma audiência de conciliação.
Nas

palavras

do

renomado

doutrinador

Daniel

Carnio Costa, a sessão de conciliação pode ser realizada
para tratar de questões pontuais para que o processo de
recuperação judicial atinja o seu objetivo com eficiência
e celeridade:
Desde que sempre com supervisão do juiz, cabe
ao administrador judicial incentivar consensos
em

relação

a

questões

pontuais,

para

que

o

processo de falência ou recuperação atinja seus
objetivos, com eficiência e celeridade. Para
isso, o administrador pode requerer ao juízo a
realização de audiências de gestão democrática
ou sessões de conciliação.

(COSTA, 2018)
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Atento à tendência doutrinária de se buscar o
consenso

através

da

realização

de

audiências

em

procedimentos recuperacionais, o legislador, ao alterar a
Lei

n°

11.101/2005,

dispôs

que

cabe

ao

administrador,

dentre outros deveres, estimular, sempre que possível, a
conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de
solução de conflitos relacionados à recuperação judicial.

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:
(...)
j)

estimular,

conciliação,

a

alternativos
relacionados

sempre

que

mediação

e

de
à

possível,
outros

solução

de

recuperação

a

métodos
conflitos

judicial

e

à

falência, respeitados os direitos de terceiros,
na forma do § 3º do art. 3º da Lei nº 13.105,
de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil);

Dessa forma, em face da normativa legal que prevê
o estímulo, sempre que possível, da conciliação

e por

entender que as questões pendentes podem ser discutidas e
solucionadas

em

uma

sessão

Administração

Judicial

entende

de

conciliação,

salutar

a

esta

realização

do
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ato, de forma virtual, no intuito de se evitar, inclusive,
consequência mais gravosa aos recuperandos

e a todo o

procedimento recuperacional.
IV - DO REQUERIMENTO

Face as razões apresentadas, esta Administração
Judicial pugna pela designação de audiência de conciliação
de

forma

judicial

virtual
atinja

para
o

que

seu

o

processo

objetivo

de

com

recuperação

eficiência

celeridade.
Anápolis, 16 de março de 2021.

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

Zimbra

civel1guarai@tjto.jus.br

OFÍCIO Nº 2394696 - 00310205120198272706

De : 1ª Vara Cível de Araguaína
<civel1araguaina@tjto.jus.br>
Assunto : OFÍCIO Nº 2394696 - 00310205120198272706

qui, 18 de mar de 2021 18:11
2 anexos

Para : 1° Vara Cível de Guaraí <civel1guarai@tjto.jus.br>
00310205120198272706
PREZADO SENHOR,
REMETO A VOSSA SENHORIA O OFÍCIO Nº 2394696 - 00310205120198272706 E
ANEXO, PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.
ATENCIOSAMENTE,
JOÃO ANTONIO R. DE CARVALHO
ESCRIVÃO
2. decisão.pdf
244 KB
1. oficio.pdf
164 KB

https://webmail.tjto.jus.br/h/printmessage?id=C:-11974&tz=America/Araguaina
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Araguaína
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0031020-51.2019.8.27.2706/TO

OFÍCIO Nº 2394696
DESTINATÁRIO: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO

Assunto: solicitação de informações.

Senhor Juiz,
Cumprindo determinação da Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de
Santana, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do
Tocantins, SOLICITO a Vossa Excelência que informe a este juízo se houvera prorrogação do
prazo de suspensão das execuções ajuizadas contra a executada FOCO AGRONEGÓCIOS
LTDA (17.166.865/0001-25), por força da ação de recuperação judicial nº 000236065.2020.827.2721.
Anexo: decisão do evento 29.
Observação: o número do processo e chave acima identificados são as
informações necessárias para acesso ao inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico - E-PROC
=> e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo
considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme
instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06.
Endereço da Comarca: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias
Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, telefone (63) 3501-1500, e-mail:
civel1araguaina@tjto.jus.br.
Referente aos autos
00310205120198272706- Execução de Título
Extrajudicial, chave 372438348719, movido por CALTINS – CALCÁRIO TOCANTINS
LTDA em face de MARCIO FERREIRA TAKATSU, FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA,
EDMÁRIA MICAL DA SILVA RIBEIRO, DEBORA BORINATO XIMENES TAKATSU e
AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO.
0031020-51.2019.8.27.2706

2394696 .V2

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f11ce507206ba4774…
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Araguaína
Respeitosamente,

Documento eletrônico assinado por JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, Diretor de Secretaria, 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 2394696v2 e do código CRC 7debc369.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO
Data e Hora: 18/3/2021, às 18:7:34
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19/03/2021 14:24:27
Usuário:
282443 - LUCIANO RIBEIRO VIEIRA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
807

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 807, DEC3, Página 1

18/03/2021

:: 890372 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Araguaína
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0031020-51.2019.8.27.2706/TO
AUTOR: CALTINS – CALCÁRIO TOCANTINS LTDA
RÉU: MARCIO FERREIRA TAKATSU
RÉU: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA
RÉU: EDMÁRIA MICAL DA SILVA RIBEIRO
RÉU: DEBORA BORINATO XIMENES TAKATSU
RÉU: AUGUSTO CESAR SANTOS RIBEIRO

DESPACHO/DECISÃO
Evento 27, a parte executada FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA compareceu
espontaneamente aos autos, noticiou que está em recuperação judicial e requereu a suspensão
da presente ação executiva.
Decido.
Inicialmente, evidencia-se que a parte executada FOCO AGRONEGÓCIOS
LTDA comparecera espontaneamente aos autos, de modo que resta suprida a falta de sua
citação, conforme regulamenta o art. 239, §1º do CPC.
Essa executada também comprovou que está em recuperação judicial (autos nº
0002360-65.2020.827.2721), tendo juntado a este feito a decisão do juízo da recuperação
judicial que deferiu o processamento da ação de soerguimento que ela ajuizou, e determinou a
suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra ela.
No ponto, cabe colacionar que o prazo para a interposição de embargos à
execução da executada que comparecera espontaneamente aos autos terá início após o
término do prazo de suspensão da execução em relação a ela, de modo que não se aplicará à
hipótese dos autos a regra de que o prazo para embargos terá início com o comparecimento
espontâneo do devedor (CPC, art. 239, §1º), justamente em razão da especificidade
decorrente da suspensão da execução por força da lei 11.101/05.
Desse modo, o feito executivo deve ter o seu regular prosseguimento com
relação aos demais executados, devendo ser promovida a citação deles.
Em relação ao executado MARCIO FERREIRA TAKATSU, o qual também é
parte autora da ação de recuperação judicial e beneficiário da suspensão legal em questão,
denota-se que ele primeiramente deve ser citado acerca desta ação, pois somente com a
0031020-51.2019.8.27.2706

890372 .V8

https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f11ce507206ba4774…

1/4

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 807, DEC3, Página 2

18/03/2021

:: 890372 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Araguaína
citação estará perfectibilizada a relação processual em relação a ele, sendo que após a citação
dele o juízo deliberará acerca da suspensão da execução e realização dos atos executivos
também em relação a esse devedor por força da ação de recuperação judicial.
Ante o exposto:
1 SUSPENDO o presente feito em relação à executada FOCO
AGRONEGÓCIOS LTDA pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da decisão do
juízo da recuperação judicial;
2 o prazo para apresentação de embargos à execução dessa executada terá início
após o término do prazo de suspensão desta execução por força da lei 11.101/05;
3 RECEBO a petição inicial e determino a citação dos demais executados.
Determino:
1 CERTIFIQUE-SE nos autos acerca do termo final do prazo de suspensão da
execução em relação à executada FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA por força da decisão do
juízo da recuperação judicial;
2 com o término do prazo de suspensão previamente fixado na decisão juntada
no evento 27, anexo 03, OFICIE-SE ao juízo da recuperação judicial para informar se
houvera prorrogação do prazo de suspensão das execuções ajuizadas contra essa executada
por força da ação de recuperação judicial nº 0002360-65.2020.827.2721;
3 findo o prazo de suspensão desta execução, CIENTIFIQUE-SE a executada
FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA acerca do termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação de embargos à execução;
4 CITE-SE o executado MARCIO FERREIRA TAKATSU, para que ele fique
ciente da presente ação executiva, ADVERTINDO-O que o prazo para apresentação de
embargos à execução terá início após o término do prazo de suspensão desta ação executiva
por força da ação de recuperação judicial nº 0002360-65.2020.827.2721;
5 CITEM-SE os demais executados para, em 03 (três) dias, efetuar o
pagamento da dívida exequenda no valor correspondente ao principal atualizado, juros, custas
e honorários advocatícios, sob pena de ser-lhe penhorados bens, pelo Sr. Oficial de Justiça,
quantos bastem à satisfação total do débito e CIENTIFIQUE-SE de que, querendo, poderá
oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo iniciar-se-á da juntada aos autos
do mandado de citação ou , no caso de citação por precatória, da juntada aos autos da
comunicação do juízo deprecado do ato da citação. CIENTIFIQUE-SE, ainda, o executado,
que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
0031020-51.2019.8.27.2706
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Araguaína
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado,
poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, caso em que:
A - 1 sendo a proposta deferida por este juízo, o exequente levantará a quantia
depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o executado advertido de que, nesta
hipótese, o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o
vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos
executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações
não pagas e vedada a oposição de embargos; 2 sendo a proposta indeferida pelo juízo,
seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito.
B - não efetuado o pagamento no prazo de 03 (três) dias, deverá o oficial de
justiça proceder de imediato à penhora e avaliação dos bens dados em garantia e indicados na
inicial, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado.
C - não localizado o devedor para citação e, arrestado ou não bens para garantir
a execução, VISTA ao exequente para promover a citação. Decorrido o prazo de 30 (trinta)
dias sem que o exequente a providencie a citação, INTIMEM-SE para darem o devido
andamento em 48h (quarenta e oito horas), sob pena de extinção. Informado endereço,
CITE-SE.
6 Fixo os honorários advocatícios, em caso de pagamento, em 10% (dez por
cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso de
pagamento integral no prazo de 03 (três) dias.
7 Se necessário, poderá o Oficial de Justiça observar o disposto no artigo 212,
§§ 1º e 2º, do NCPC.
8 Localizados o executados e não oferecido embargos, venham os autos
CONCLUSOS para análise do pedido de penhora on-line.
SERVE O PRESENTE COMO MANDADO. O mandado deverá estar
devidamente instruído com as peças essenciais.
Intime-se. Cite-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juiz de Direito, 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 890372v8 e do código CRC d92df2f0.
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JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Araguaína
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA
Data e Hora: 9/9/2020, às 19:6:8
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Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
30/03/2021 18:47:56
Usuário:
PR061684 - ÉRICO LÚCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
808

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 808, PET1, Página 1

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DESTA
COMARCA - ESTADO DO TOCANTINS.

Autos nº. 0002360-65.2020.8.27.2721

SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.602.719/0001-77; SUL BRASIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO
MULTISSETORIAL, inscrito no CNPJ/MF sob nº 23.956.882/0001-69, e/ou SUL
BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADO
MULTISSETORIAL,
inscrito
no
CNPJ/MF
sob
nº
23.956.991/0001-86, com endereço à Rua Marechal Deodoro, 630 - Centro,
Curitiba - PR, 80010-010, e-mail: juridico@sbcredito.com.br, fundos administrados
por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
com sede na Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Ed. Spazio Faria Lima, Itaim Bibi, onde
recebe intimações e comunicações de estilo, vêm, por intermédio de seu advogado
adiante requerer:
A destituição do advogado HUGO ELUIR CAMARGO,
OAB/PR 62.172, ora peticionário, para ingresso do advogado ÉRICO LÚCIO
ALBRECHT DE OLIVEIRA, OAB/PR 61.684, como novo procurador com poderes
conferidos nos termos da procuração pública anexa.
Por fim requer sejam as intimações publicadas
exclusivamente em nome do advogado ÉRICO LÚCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA,
OAB/PR 61.684, sob pena de caracterização de nulidade processual do ato
praticado e de eventuais atos subsequentes.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Curitiba/PR, 30 de março de 2021.
Érico Lúcio Albrecht de Oliveira
OAB/PR 61.684
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Arthur Egydio Padoan Ferreira
OAB/PR 85.391

Josiéle Bernardo de Lima Barbosa
OAB/PR 84.172

Jéssica Parravano de Souza
Acadêmica de Direito
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Documento 2
Tipo documento:
PROCURAÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
30/03/2021 18:47:56
Usuário:
PR061684 - ÉRICO LÚCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
808
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Documento 3
Tipo documento:
PROCURAÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
30/03/2021 18:47:56
Usuário:
PR061684 - ÉRICO LÚCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
808
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Documento 1
Tipo documento:
DECISÃO/DESPACHO
Evento:
DESPACHO - MERO EXPEDIENTE
Data:
13/05/2021 16:32:55
Usuário:
290739 - FÁBIO COSTA GONZAGA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
812
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

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

DESPACHO/DECISÃO
Em atenção a manifestação apresentada pelo Administrador Judicial
no evento 806, agendo AUDIÊNCIA para o dia 27/05/2021, às 15:00hras,
ocasião em que o Juízo pretende colaborar com o diálogo entre as
Recuperandas e o Administrador Judicial.
Deverão ser intimados o Administrador
recuperando para comparecimento do ato.

Judicial

e

o

grupo

As demais petições e requerimentos pendentes serão analisados
após o ato conciliatório.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito , 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
2 0 1 1 . A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 2747246v3 e do código CRC
0e796b9c.

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 812, DECDESPA1, Página 2

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO COSTA GONZAGA
Data e Hora: 13/5/2021, às 16:32:54
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Documento 1
Tipo documento:
INFORMAÇÃO
Evento:
JUNTADA - INFORMAÇÕES
Data:
13/05/2021 17:28:26
Usuário:
100486 - BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
814
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0002360-65.2020.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: MARCIO FERREIRA TAKATSU
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FLAVIO FERREIRA TAKATSU
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGOCIOS LTDA
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 02
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 03
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 04
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A - FILIAL 05
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS S/A
ADVOGADO: ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB MT006218)

INFORMAÇÃO
Dados para participar da videoconferência:
Título: 0002360-65.2020.8.27.2721 Recuperação Judicial
Tempo: 27.05.2021 15:00
ID: 33521
Senha: 630285

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 814, INF1, Página 2

Entrar na videoconferência:
1)
Usuários
TJTO:
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?
t=jKh50BZ54+BqNtT/C/X5qw==

por

favor

visite

Usuários convidados, Clique aqui e digite a senha da conferencia e entre na
r
e
u
n
i
ã
o
: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?
info=jKh50BZ54+BqNtT/C/X5qw==

Documento eletrônico assinado por BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO, Diretora de
Secretaria, 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 2748809v2 e do código CRC c2921795.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BENÚZIA DOURADO CARVALHO BRASILEIRO
Data e Hora: 13/5/2021, às 17:28:25
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Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
25/05/2021 11:12:55
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
829
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Antônio Frange Júnior
Amanda Ferreira Borges
Brenda Scatollin
Camila Crespi Castro

Clara Berto Neves
Eri Borges Regitano
Kellen Frange Corrêa Ramos
Tallita Carvalho de Miranda

Tarcísio Cardoso Tonhá Filho
Tricia Thommen Maciel
Viviane Martins Frange
Yelaila Araújo e Marcondes

_____________________________________________________________________

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

Processo nº 0002360-65.2020.8.27.2721

FOCO AGRONEGOCIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus
procuradores que a presente subscrevem, vem respeitosamente perante Vossa Excelência,
em atenção a intimação retro, proceder a juntada do substabelecimento em anexo. (Doc.
01)
Nestes termos, pede deferimento.
Cuiabá – MT, 25 de maio de 2021.

ANTONIO FRANGE JUNIOR

YELAILA ARAÚJO MARCONDES

OAB/MT 6.218

OAB/SP 383.410

______________________________________________________________________
São Paulo – SP

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

Cuiabá – MT

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

Contato

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

.

.

T (11) 3199 0234
T (65) 2136 3070
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Documento 2
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
25/05/2021 11:12:55
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
829
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______________________________________________________________________

SUBSTABELECIMENTO

Por este instrumento particular de substabelecimento de procuração, eu ANTÔNIO FRANGE
JUNIOR, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 6.218, substabeleço COM RESERVAS de
poderes à Dra. YELAILA ARAÚJO MARCONDES, advogada, inscrita na OAB/SP
383.410, com endereço profissional na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, 8º andar, Ed. Helbor Dual
Business Office & Corporate, Alvorada – 78048-250, os poderes a mim conferidos por FOCO
AGRONEGOCIOS LTDA e OUTROS, para defender todos seus interesses inerentes nesta
ação.

Cuiabá – MT, 24 de maio de 2021.

ANTONIO FRANGE JÚNIOR
OAB/MT 6.218

___________________________________________________________________________
São Paulo – SP

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

T (11) 3199 0234

Cuiabá – MT

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

T (65) 2136 3070

Contato

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

.

.

.
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Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
27/05/2021 15:01:22
Usuário:
TO008900 - THAMMILLE LENANDA SILVA FÉLIX GODOY
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
830
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Processo n. 0002360-65.2020.827.2721

MM JUIZ
Municipio de Guaraí, já qualiﬁcado nos autos, vem, a presença de Vossa Excelência, requerer juntada de
carta de preposição para a audiência do dia 27.05.2021.
Pede deferimento.
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Documento 2
Tipo documento:
CARTA PREPOSTO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
27/05/2021 15:01:22
Usuário:
TO008900 - THAMMILLE LENANDA SILVA FÉLIX GODOY
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
830
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CARTA DE PREPOSIÇÃO

O MUNICÍPIO DE GUARAÍ, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ nº 02.070.548/0001-33, com sede na Av. Bernardo Sayão, Quadra
06, Lote 25 e 26, Centro, Guaraí – TO, representada neste ato pela Sra. MARIA DE
FÁTIMA COELHO NUNES, Prefeita Municipal de Guaraí, brasileira, casada,
portadora do RG nº. 445.449 SSP/TO e do CPF nº. 451.504.351-04, residente e
domiciliado(a) na Av. 11 de Abril, nº. 2520, Centro, Guaraí/TO, CEP 77700-000,
nomeia e constitui como seu preposto, o Sr. Oscimar Lopes Barbosa,
brasileiro, portador do CPF nº 363.206.841-00, para o fim de representação nos
presentes autos.

Guaraí – TO, 27 de maio de 2021.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1
Tipo documento:
TERMO DE AUDIÊNCIA
Evento:
DESPACHO - MERO EXPEDIENTE
Data:
27/05/2021 18:14:03
Usuário:
290739 - FÁBIO COSTA GONZAGA
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
831
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 Email: 1varacivelguarai@tjto.jus.br

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

TERMO DE AUDIÊNCIA
Aos 27 dias do mês de Maio do ano de 2021, às 15h00min, na
Sala de Videoconferências desta Vara Cível, presente o MM. Juiz de Direito, Dr.
Fábio Costa Gonzaga. Compareceram: VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
– BRASIL, neste ato representado pelo advogado Dr. Dobson Vicentini
L e m e s e pela auditora
chefe Leda Soares, FOCO AGRONEGÓCIOS
representada neste ato pelo advogado Antonio Frange Junior e pelo sócio
proprietário Márcio
Takatsu. O u v i n t e s : Oscimar Lopes Barbosa,
Thammille Lenanda Silva Félix Godoy, Juliana Azevedo, Camila Dall'
Agnol, Rogério, Victória.
Aberta a audiência, o Juiz conclamou o DIÁLOGO entre as
Recuperandas e o Administrador Judicial, em meio audiovisual, que poderá ser
acessado pelo link:
https://vc.tjto.jus.br/file/share/8c8dc280cdad46bb8fb215219
aac7453
Durante o ato foram debatidos, com deliberação, os seguintes
pontos:
1 ) Atraso na entrega dos documentos: Após o Administrador

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 831, TERMOAUD1, Página 2

Judicial pontuar do atraso de meses no envio de documentos, o que
demonstraria falta de colaboração da Recuperanda, o procurador do grupo
recuperando, Dr. Antônio Frange Junior, informou que os documentos contábeis
pendentes foram entregues, inclusive na data de hoje (27/05/2021). Após ouvir
o Administrador, o Juiz assinou prazo de 5 (cinco) dias para que o
Administrador peticionasse nos autos informado se a mora na entrega
dos documentos, por parte da Recuperanda, chegou ou não ao fim.
2) Honorários devidos à VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL –
BRASIL: Após debate sobre o débito em aberto dos honorários da empresa
administradora, foi requerido pelo advogado do grupo recuperando prazo
para apresentar nos autos proposta de pagamento dos honorários em aberto,
bem como possível modiﬁcação dos valores referentes às parcelas mensais dos
meses subsequentes. O Juiz assinou prazo de 5 (cinco) dias para a
apresentação da referida proposta. Posteriormente, o Administrador
Judicial será intimado para manifestar-se sobre possível a proposta a ser
apresentada e, por fim, o Juízo deliberará a respeito.
Nada mais, mandou encerrar. Eu, Camila Dall' Agnol, estagiária,
digitei.

Documento eletrônico assinado por FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito , 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
2 0 1 1 . A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código veriﬁcador 2828077v23 e do código CRC
17241a1b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO COSTA GONZAGA
Data e Hora: 27/5/2021, às 18:14:2
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Documento 1
Tipo documento:
CIÊNCIA
Evento:
PROTOCOLIZADA PETIÇÃO - CIÊNCIA
Data:
01/06/2021 09:37:06
Usuário:
PFNTO1692724 - MAYRE KOMURO
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
892
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 1ª Região
Procuradoria da Fazenda Nacional No Tocantins

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA)

A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por sua procuradora que esta subscreve,
no uso de suas atribuições legais, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência,
manifestar ciência da deliberação judicial/ato ordinatório da qual foi intimada.

Pede deferimento.
Palmas/TO, data e horário do sistema.

Mayre Komuro
Procuradora da Fazenda Nacional

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
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Documento 1
Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AOS EVENTOS: 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859 E 868
Data:
03/06/2021 13:56:00
Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
913

Processo 0002360-65.2020.8.27.2721, Evento 913, PET1, Página 1

Antônio Frange Júnior
Amanda Ferreira Borges
Brenda Scatollin
Camila Crespi Castro

Clara Berto Neves
Eri Borges Regitano
Kellen Frange Corrêa Ramos
Tallita Carvalho de Miranda

Tarcísio Cardoso Tonhá Filho
Tricia Thommen Maciel
Viviane Martins Frange
Yelaila Araújo e Marcondes

____________________________________________________________________
EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAÍ/TO

Processo nº. 0002360-65.2020.8.27.2721

“GRUPO

FOCO

AGRONEGÓCIOS”,

ORA

FOCO

AGRONEGÓCIOS LTDA. e outros – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
devidamente qualificadOs nos autos do processo em epígrafe, por seus procuradores que
a presente subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, expor e requerer o
quanto segue.
Conforme restou determinado por este D. Juízo em audiência realizada
no último dia 27 de maio de 2021, os Recuperandos apresentam na oportunidade a
proposta de pagamento dos honorários do Administrador Judicial que encontram-se em
aberto, nos termos a seguir.

______________________________________________________________________
São Paulo – SP

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

Cuiabá – MT

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

Contato

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

.

.

T (11) 3199 0234
T (65) 2136 3070
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______________________________________________________________________
Os Recuperandos ressaltam e propõem que os valores pretéritos, em
aberto podem ser parcialmente adimplidos com o levantamento do valor de R$286.775,94
(duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro
centavos) pelo i. Administrador Judicial, uma vez que o crédito em favor dos devedores,
oriundo da ação judicial n. 0002040-49.2019.8.27.2721, será integralmente depositado
nos autos recuperacionais, conforme certidão anexa.
Igualmente, os valores a partir deste mês em diante, os Recuperandos
propõem o pagamento de parcelas mensais, conforme a tabela abaixo:

PARCELA
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

VALOR
20.000,00
20.000,00
20.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
25.000,00

Insta mencionar que os valores acima mencionados foram devidamente
liberados pelo Juízo (R$ 286.775,94), conforme se verifica pela decisão anexa (doc. 1).
Desta forma, tão logo sejam os valores remetidos para estes autos, poderá o
Administrador Judicial providenciar o levantamento dos valores em seu favor.
Reitera-se que, o saldo remanescente pretérito, será pago pelos
Recuperandos na medida em que os créditos das outras ações forem sendo liberados em
seu favor, os quais serão remetidos, igualmente, diretamente para este juízo para fins de
liberação ao Administrador Judicial.
Por fim, requer seja intimado o Administrador Judicial e o Ministério
Público para que se manifestem, em igual prazo, para se manifestarem sobre a proposta
de quitação dos honorários do Auxiliar que encontram-se em aberto.

______________________________________________________________________
São Paulo – SP

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

Cuiabá – MT

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

Contato

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

.

.

T (11) 3199 0234
T (65) 2136 3070
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______________________________________________________________________
Requer por fim que todas as notificações e intimações acerca da
presente impugnação sejam expedidas exclusivamente em nome de ANTÔNIO
FRANGE JUNIOR, devidamente inscrito na OAB/MT 6.218, sob pena de nulidade.

Termos em que, pede deferimento.
Cuiabá – MT, 2 de junho de 2021.

ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR
OAB/MT 6.218

CAMILA CRESPI CASTRO
OAB/SP 302.975

______________________________________________________________________
São Paulo – SP

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

Cuiabá – MT

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

Contato

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

.

.

T (11) 3199 0234
T (65) 2136 3070
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Documento 2
Tipo documento:
OUTROS
Evento:
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Usuário:
MT006218 - ANTONIO FRANGE JUNIOR
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02/06/2021

:: 2815482 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email:
1varacivelguarai@tjto.jus.br

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0002040-49.2019.8.27.2721/TO
AUTOR: FOCO AGRONEGÓCIOS LTDA
RÉU: REGINA MARIA SACHET GONZATTI (REPRESENTANTE)
RÉU: MARIANA DALL AGNOL
RÉU: GILDO SACHET GONZATTI
RÉU: FORTUNATO SACHET GONZATTI
RÉU: ETELVINO ANTONIO GONZATTI (ESPÓLIO)

DESPACHO/DECISÃO
Em decisão proferida no evento 152, deliberou-se acerca do crédito do Banco
SOFISA S/A que deveria ser dirimida na ação de recuperação judicial, reiterando a
negativa de homologação do acordo acostado no evento 104 e determinamos a transferência do
numerário bloqueado nos autos para a ação de soerguimento.
No evento 165, os executados peticionaram reiterando o pedido de homologação
da transação e requereram a intimação da Administração Judicial para oferecer contra proposta
de acordo.
Intimada, a Administração Judicial ratificou manifestação pela não homologação
do acordo e ressaltou não se opor aos pagamentos até adimplemento do valor original do
débito.
Por sua vez, a exequente manifestou-se pugnando pela expedição de alvarás em
favor de seu procurador e, o remanescente, em favor da Administradora Judicial face ao
inadimplemento dos honorários arbitrados nos autos da recuperação judicial.
A Administração Judicial emitiu novo parecer no evento 175 opinando pela
transferência de todo o valor depositado nestes autos para a ação de recuperação judicial.
É o relatório do essencial.
Decido.
Em relação ao pedido de homologação do acordo, mantenho a decisão proferida
por seus próprios fundamentos. A decisão visa a higidez do processo de recuperação judicial.
Os pagamentos realizados pelos executados serão contabilizados como abatimento
da dívida e, do mesmo modo da decisão proferida no evento 152, deverão ser transferidos para
os autos da recuperação judicial.
Quanto à questão dos honorários, o acordo não homologado (sem a chacela Deste
Juízo) não gera efeito para determinar o destinos dos ativos pertencentes a recuperanda. A
apuração dos honorários se dará após a liquidação da dívida, sobretudo em razão da quantia
0002040-49.2019.8.27.2721
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara Cível de Guaraí
relevante já recebida pelos procuradores do exequente (eventos 68 e 104). De igual modo foge
da natureza da presente ação deliberação acerca dos honorários da administração judicial, posto
que é nos autos da recuperação judicial que deverá ser dirimida a questão.
Quanto ao pedido de intimação da Administração Judicial para que “ofereça uma
contra proposta de acordo no menor lapso temporal possível”, esclarece-se aos executados que
o papel do Administrador Judicial é o de fiscalizar os atos praticados pela empresa em
recuperação judicial, nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, não lhe competindo
apresentar proposta e/ou contraproposta de acordo, como requereram no evento 165, razão pela
qual indefiro-o.
Logo:
a) Proceda-se a serventia a transferência de todo numerário bloqueado ou
depositado na presente execução (eventos 91 e 172), vinculando-os à ação de Recuperação
Judicial (autos nº 0002360-65.2020.8.27.2721), oficiando-se a Caixa Econômica Federal para
proceder com a transferência dos valores de um processo para o outro. Ressalto que o ofício
deverá ser entregue pessoalmente a ser recebido pelo Gerente Geral da instituição;
b) Intime-se a exequente para dar andamento na presente execução, nos moldes já
fixados, no prazo de 15 (quinze) dias;
c) Se inerte, intime-se pessoalmente para prosseguir em 5 (cinco) dias, sob pena
de extinção - artigo 485, III, §1º, do CPC.
Cumpra-se. Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito, 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 2815482v7 e do código CRC 44b9afcb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO COSTA GONZAGA
Data e Hora: 25/5/2021, às 11:53:50
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Documento 1
Tipo documento:
MANIFESTAÇÃO
Evento:
PROTOCOLIZADA PETIÇÃO - MANIFESTACAO - REFER. AO EVENTO: 883
Data:
04/06/2021 16:57:59
Usuário:
GO028944 - DOBSON VICENTINI LEMES
Processo:
0002360-65.2020.8.27.2721
Sequência Evento:
920
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AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAÍ-TO

Autos n° 0002360-65.2020.8.27.2721

VALOR
jurídica

ADMINISTRAÇÃO

especializada

JUDICIAL

em

-

processos

BRASIL,
de

pessoa

Falência

e

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

Na audiência realizada no dia 27 de maio de 2021,
os

recuperandos

enviado

todos

os

afirmaram

que,

documentos

naquela

faltantes

data,

haviam

noticiados

pela

recuperandos,

este

Administração Judicial no evento 806.

Em

razão

da

afirmação

dos

Juízo assinalou o prazo de 05 (cinco) dias para que esta
Administração Judicial peticionasse informando se a mora
na entrega dos documentos necessários para a confecção dos
Relatórios Mensais de Atividades havia chegado ao fim.
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Pois bem.

Após

a

análise

da

equipe

de

Auditoria

desta

Administração Judicial, verificou-se que no dia 27/05/2021
os recuperandos enviaram os documentos parciais dos meses
de agosto a dezembro de 2020.

No
realização
documentação

dia
da

01/06/2021,
audiência,

parcial

ou

os

seja,

posteriormente

recuperandos

referente

aos

meses

a

encaminharam
de

janeiro

a

abril de 2021.

Conforme

se

depreende

da

relação

abaixo

pormenorizada, constata-se que os recuperandos ainda se
encontram em mora com a documentação obrigatória.

Confira-se

a

relação

analítica

dos

documentos

referentes aos meses de agosto a dezembro de 2020:

ID

Documentos
Balanço
Patrimonial
Individuais e consolidados,
1 quando aplicável
Demonstração do Resultado
do exercício Individuais e
consolidados,
quando
2 aplicável
Demonstração do Fluxo de
caixa
Individuais
e
consolidados,
quando
3 aplicável

4

Balancetes mensais
Individuais

5 Livro caixa - Produtor rural

Agosto/2020

Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020

Dezembro/2020

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado
Não enviado

27/05/21 27/05/21 - Foco
Foco
Agronegócios
Agronegócios
Não enviado

Não enviado

27/05/21 - Foco
Agronegócios
Não enviado

27/05/21 - Foco
Agronegócios
Não enviado
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ID

Documentos
Relatório
da
Posição
Financeira com os saldos dos
ativos
disponíveis
que
comprovem a existência de
saldos físicos nas contas caixa
(moeda corrente, cheques,
vales e outros) e bancos
conta movimento e aplicação
6 financeira

Agosto/2020

Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020

Dezembro/2020

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

25/05/21 Sulcredi Ag:
10406 CC:
70963

25/05/21 Sulcredi Ag:
10406 CC:
70963

25/05/21 Sulcredi Ag:
10406 CC: 70963

25/05/21 Sulcredi Ag:
10406 CC: 70963

Não enviado

25/05/21 Escrow Gestão
Ag: 0 CC: 345

25/05/21 Escrow Gestão
Ag: 0 CC: 345

25/05/21 Escrow Gestão
Ag: 0 CC: 345

25/05/21 Escrow Gestão
Ag: 0 CC: 345

Não enviado

25/05/21 - Sem
identificação do
banco, agência
e conta.

25/05/21 Sem
identificação
do banco,
agência e
conta.

25/05/21 - Sem
identificação do
banco, agência e
conta.

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

7
Cópias digitais dos extratos
bancários de todas contas
correntes, de aplicações
financeiras e descontos de
duplicatas;

8

9

10

11

12

Cópias
digitais
dos
instrumentos
financeiros
derivativos e contratos de
hedge (quando aplicável);
Relatório
(planilha
eletrônica) do impairment
test sobre ativos financeiros.
Relatório
contendo
a
composição analítica por
cliente do grupo de contas a
receber, detalhando os saldos
individuais por idade de
vencimento. Adicionalmente,
pode
ser
apresentado
relatório análogo, caso haja
provisão de perdas
Relatório
contendo
composição analítica do
cálculo por A.V.P. (Ajuste a
Valor Presente) do grupo de
contas a receber;
Inventário detalhado dos
estoques
por
estabelecimento
com
a
identificação
dos
produtos/mercadorias
quanto a destinação;
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ID

13

14

15

16

17

18

19
20

Documentos
Relatório (planilha eletrônica)
com a memória de cálculo do
impairment
test
dos
estoques;
Composição analítica das
contas de impostos a
recuperar ou recolher e
compensações, contendo a
descrição e demonstrativos
das apurações dos diversos
tributos, por período de
competência,
quando
aplicável;
Cópia
eletrônica
dos
comprovantes
dos
recolhimentos dos impostos e
tributos, quando aplicável;
Composição analítica de
todas
as
contas
de
adiantamento (fornecedores,
clientes,
funcionários
e
outros)
contendo
a
identificação
dos
beneficiários, bem como as
datas de pagamento dos
valores adiantados, quando
aplicável;
Composição analítica das
contas, ativo ou passivo,
relacionadas a empresas
ligadas, sócios ou partes
relacionadas,
devidamente
acompanhada
dos
correspondentes contratos de
empréstimos e/ou mútuos
firmados entre as partes,
quando aplicável;
Relação
detalhada
e
atualizada
dos
bens
componentes
do
Ativo
Imobilizado
(cadastro
patrimonial), segregada por
conta/natureza, devidamente
conciliada com os registros
contábeis
na
dataNão
enviadobase
do
último
fechamento contábil;
Cópias
digitalizadas
das
notas/recibos/outros
comprobatórios
das
aquisições e alienações de
bens do ativo imobilizado do
último fechamento contábil,
quando aplicável;
Relatório de reavaliação de
ativos, quando aplicável;

Agosto/2020

Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020

Dezembro/2020

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado
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ID

21

22

23

24

25

26

27

Documentos
Relatório (planilha eletrônica)
com memória de cálculo do
impairment test dos ativos
fixos.
Composição
analítica
e
individualizada das contas de
Empréstimos
e
Financiamentos/Instrumentos
Financeiros, especificando e
classificando separadamente
os débitos oriundos de
operações ocorridas antes e
após a data-base do período
de recuperação judicial, com
instituições financeiras e
terceiros;
Cópia dos contratos de
Empréstimo
e
Financiamentos/Instrumentos
Financeiros e Arrendamento
Mercantil;
Relatório
operacional
analítico
de
controle
financeiro dos saldos dos
empréstimos
e
financiamentos/instrumentos
financeiros e arrendamento
mercantil por instituição
financeira e por contrato;
Relatório (planilha eletrônica)
do impairment test sobre
passivos financeiros;
Composição analítica da
conta
de
fornecedores
especificando os débitos
oriundos
de
operações
ocorridas antes e após a database
do
pedido
de
recuperação judicial;
Relatório da composição do
Ajuste a Valor Presente
(A.V.P.) dos fornecedores;

Composição analítica por
período de competência e
datas de vencimento das
Obrigações Trabalhistas e
Sociais em aberto do último
fechamento contábil;

28

Agosto/2020

Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020

Dezembro/2020

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

27/11/20 17/02/21 - Guias
Guias de INSS
27/11/20 17/02/21 - Guias de INSS e FGTS,
e FGTS,
Guias de INSS e
de INSS e FGTS,
Protocolo de
Protocolo de
FGTS, Protocolo
Protocolo de
envio de
envio de
de envio de
envio de
documentos
documentos
documentos
documentos
mensais e do 13º
10/12/20 - Guias de
(Matriz e
(Matriz e filiais
(Matriz e filiais 7 salário (Matriz e
INSS e FGTS, Folha
filiais 7 e 6)
7 e 6) (Apenas
e 6) (Apenas
filiais 7 e 6)
de pagamento
(Apenas guias,
guias, sem
guias, sem
(Apenas guias,
(Matriz e filiais 7 e
sem
comprovantes
comprovantes
sem
6) (Apenas guias,
comprovantes
de pagamento)
de pagamento) comprovantes de
sem comprovantes
de
pagamento)
de pagamento)
pagamento)
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ID

Documentos

Agosto/2020

Não enviado

Relatório demonstrativo dos
processos de parcelamentos
tributários, identificando a
natureza e períodos de
apuração dos impostos e
contribuições
parcelados,
29 quando aplicável;

Declarações representativas
de obrigações assessórias da
última
competência,
30 encaminhadas aos diversos
órgãos de fiscalização (DCTF,
SPED, SEFIP/GFIP, CAGED e
outros);

Relatório de controle de
31 seguros contratados;
Relatório
analítico
de
faturamento mensal, por
32 estabelecimento;
Composição das transações
intercompany e eliminação
entre partes relacionadas,
33 quando aplicável
Livro Razão completo do
34 último fechamento contábil;
Livros ficais completos do
35 último fechamento contábil;
Relatório com a relação
nominal de empregados, por
unidade de locação ou
estabelecimento, assim como
as
informações
do
processamento da folha de
36 pagamento;

Não enviado

Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020 Dezembro/2020
27/11/20 27/11/20 17/02/21 - Folha
17/02/21 - Folha
Folha de
Folha de
de pagamento
de pagamento
pagamento
pagamento
mensais e do 13º
(Matriz e filiais 7
(Matriz e filiais
(Matriz e
salário (Matriz e
e 6)
7 e 6)
filiais 7 e 6)
filiais 7 e 6)

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

27/11/20 Recibo de
entrega DCTF,
DIEF/DIS,
GIAM; SPED
Fiscal e SPED
Contribuições
(Matriz e filiais
3,4,7,8,9 e 10)

27/11/20 Recibo de
entrega DCTF,
DIEF/DIS,
GIAM; SPED
Fiscal e SPED
Contribuições
(Matriz e
filiais 3,4,7,8,9
e 10)

22/04/21 - GIAM
(Matriz)

22/04/21 GIAM (Matriz)

22/04/21 GIAM (Matriz)

22/04/21 GIAM (Matriz)

22/04/21 - GIAM
(Matriz)

10/12/20 SEFIP/GFIP (Matriz
e filiais 7 e 6)

27/11/20 SEFIP/GFIP
(Matriz e filiais
7 e 6)

27/11/20 SEFIP/GFIP
(Matriz e
filiais 7 e 6)

17/02/21 SEFIP/GFIP
(Matriz e filiais 7
e 6)

17/02/21 SEFIP/GFIP
mensais e do 13º
salário (Matriz e
filiais 7 e 6)

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

17/02/21 - Recibo
de entrega DCTF,
17/02/21 DCTF sobre 13º
Recibo de
salário, DIEF/DIS,
entrega DCTF,
GIAM; SPED Fiscal
DIEF/DIS, GIAM;
e SPED
SPED Fiscal e
Contribuições
SPED
(Matriz e filiais
Contribuições
3,4,7,8,9 e 10);
(Matriz e filiais
SEFIP/GFIP
3,4,7,8,9 e 10)
(Matriz e filiais 7
e 6)
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37

38

39

40

41

Documentos
Agosto/2020
Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020 Dezembro/2020
Relatório operacional de
controle da movimentação do
17/02/21 quadro de pessoal (com nº de
27/11/20 27/11/20 17/02/21 10/12/20 SEFIP/GFIP
admitidos,
desligados
e
SEFIP/GFIP
SEFIP/GFIP
SEFIP/GFIP
SEFIP/GFIP (Matriz
mensais e do 13º
afastados) por área de
(Matriz e filiais
(Matriz e
(Matriz e filiais 7
e filiais 7 e 6)
salário (Matriz e
atuação
(administrativo,
7 e 6)
filiais 7 e 6)
e 6)
filiais 7 e 6)
operacional e produção) e
por unidade de negócio;
Relatórios operacionais da
área de Segurança do
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Trabalho;
Relatório
do
jurídico,
escritório
ou
advogado
responsável, especificando o
contencioso ativo e passivo
da
recuperanda,
não
relacionado com o processo
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
de recuperação judicial; bem
como as ações de cobrança
de clientes em andamento e a
expectativa
de
perdas/prejuízos
nas
referidas ações;
Relatório operacional de
controle de armazenamento
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
dos
estoques
(controles
físicos e ambientais);
Relatório operacional de
controle dos contratos de
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
Não enviado
compra e venda;

Cópia digital das Invoice’s e
respectivas
notas
de
nacionalização
de
produtos;
42
Relatórios de auditoria das
certificadoras do Sistema ISO;
HACCP
e
equivalentes,
43 quando aplicável;
Relatórios de auditoria do
controle
de
qualidade
44 interno, quando aplicável;
Relatório
de
auditoria
independente
das
Demonstrações Financeiras
45 (anual), quando aplicável.

Esclarecimentos

46

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

10/12/20 Esclarecimentos de
saldos de
adiantamentos,
encargos sociais e
resultado do
período/acumulado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado
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Segue a relação analítica dos documentos referentes
aos meses de janeiro a abril de 2021:

Janeiro/2021

Fevereiro/2021

Março/2021

Abril/2021

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Demonstração do Resultado do exercício
2 Individuais e consolidados, quando aplicável

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Demonstração do Fluxo de caixa - Individuais
3 e consolidados , quando aplicável

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

4

01/06/2021 Foco
Agronegócios

01/06/2021 Foco
Agronegócios

01/06/2021 - Foco
Agronegócios

01/06/2021 - Foco
Agronegócios

5 Livro caixa - Produtor rural

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

ID

Documentos

Balanço Patrimonial - Individuais
1 consolidados , quando aplicável

e

Balancetes mensais Individuais

Relatório da Posição Financeira com os saldos
dos ativos disponíveis que comprovem a
existência de saldos físicos nas contas caixa
(moeda corrente, cheques, vales e outros) e
bancos conta movimento e aplicação
financeira

Não enviado

Não enviado

01/06/2021 Declaração de
imposto de renda
e recibo de
entrega do
imposto de renda
(Marcio Takatsu)

Cópias digitais dos extratos bancários de todas
contas correntes, de aplicações financeiras e
descontos de duplicatas;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Cópias digitais dos instrumentos financeiros
derivativos e contratos de hedge (quando
aplicável);

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório (planilha eletrônica) do impairment
test
sobre ativos financeiros.
9

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório contendo a composição analítica por
cliente do grupo de contas a receber,
detalhando os saldos individuais por idade de
vencimento. Adicionalmente, pode ser
apresentado relatório análogo, caso haja
provisão de perdas

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório contendo composição analítica do
cálculo por A.V.P. (Ajuste a Valor Presente) do
grupo de contas a receber;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Inventário detalhado dos estoques por
estabelecimento com a identificação dos
produtos/mercadorias quanto a destinação;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório (planilha eletrônica) com a memória
13 de cálculo do impairment test dos estoques;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

6

7

8

10

11

12
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Composição analítica das contas de impostos
a recuperar ou recolher e compensações,
contendo a descrição e demonstrativos das
apurações dos diversos tributos, por período
de competência, quando aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Cópia eletrônica dos comprovantes dos
recolhimentos dos impostos e tributos,
quando aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Composição analítica de todas as contas de
adiantamento
(fornecedores,
clientes,
funcionários
e
outros)
contendo
a
identificação dos beneficiários, bem como as
datas de pagamento dos valores adiantados,
quando aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Composição analítica das contas, ativo ou
passivo, relacionadas a empresas ligadas,
sócios ou partes relacionadas, devidamente
acompanhada dos correspondentes contratos
de empréstimos e/ou mútuos firmados entre
as partes, quando aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relação detalhada e atualizada dos bens
componentes do Ativo Imobilizado (cadastro
patrimonial), segregada por conta/natureza,
devidamente conciliada com os registros
contábeis na data-base do último fechamento
contábil;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Cópias digitalizadas das notas/recibos/outros
comprobatórios das aquisições e alienações
de bens do ativo imobilizado do último
fechamento contábil, quando aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório de reavaliação de ativos, quando
20 aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório (planilha eletrônica) com memória
21 de cálculo do impairment test dos ativos fixos.

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Composição analítica e individualizada das
contas
de
Empréstimos
e
Financiamentos/Instrumentos
Financeiros,
especificando e classificando separadamente
os débitos oriundos de operações ocorridas
antes e após a data-base do período de
recuperação judicial, com instituições
financeiras e terceiros;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

14

15

16

17

18

19

22
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Cópia dos contratos de Empréstimo e
Financiamentos/Instrumentos Financeiros e
Arrendamento Mercantil;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório operacional analítico de controle
financeiro dos saldos dos empréstimos e
financiamentos/instrumentos financeiros e
arrendamento mercantil por instituição
financeira e por contrato;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório (planilha eletrônica) do impairment
25 test sobre passivos financeiros;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Composição
analítica
da
conta
de
fornecedores especificando os débitos
oriundos de operações ocorridas antes e após
a data-base do pedido de recuperação
26 judicial;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório da composição do Ajuste a Valor
27 Presente (A.V.P.) dos fornecedores;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Composição analítica por período de
competência e datas de vencimento das
Obrigações Trabalhistas e Sociais em aberto
do último fechamento contábil;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório demonstrativo dos processos de
parcelamentos tributários, identificando a
natureza e períodos de apuração dos
impostos e contribuições parcelados, quando
29 aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Declarações representativas de obrigações
assessórias
da
última
competência,
encaminhadas aos diversos órgãos de
fiscalização (DCTF, SPED, SEFIP/GFIP, CAGED e
outros);

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório de controle de seguros contratados;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório analítico de faturamento mensal,
32 por estabelecimento;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Composição das transações intercompany e
eliminação entre partes relacionadas, quando
aplicável

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Livro Razão completo do último fechamento
34 contábil;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Livros ficais completos do último fechamento
35 contábil;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

23

24

28

30
31

33
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Relatório com a relação nominal de
empregados, por unidade de locação ou
estabelecimento, assim como as informações
do processamento da folha de pagamento;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório operacional de controle da
movimentação do quadro de pessoal (com nº
de admitidos, desligados e afastados) por área
de atuação (administrativo, operacional e
produção) e por unidade de negócio;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatórios operacionais da área de Segurança
38 do Trabalho;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório do jurídico, escritório ou advogado
responsável, especificando o contencioso
ativo e passivo da recuperanda, não
relacionado com o processo de recuperação
judicial; bem como as ações de cobrança de
clientes em andamento e a expectativa de
perdas/prejuízos nas referidas ações;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório operacional de controle de
armazenamento dos estoques (controles
físicos e ambientais);

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Cópia digital das Invoice’s e respectivas notas
42 de nacionalização de produtos;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatórios de auditoria das certificadoras do
Sistema ISO; HACCP e equivalentes, quando
aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatórios de auditoria do controle de
44 qualidade interno, quando aplicável;

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Relatório de auditoria independente das
Demonstrações Financeiras (anual), quando
aplicável.

Não enviado

Não enviado

Não enviado

Não enviado

36

37

39

40

Relatório operacional de controle
41 contratos de compra e venda;

43

45

dos

Guaraí, 04 de junho de 2021.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARAÍ/TO.

AUTOS DO PROCESSO Nº 0002360-65.2020.8.27.2721
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
BANCO PINE S.A. (“PINE”), já qualificado nos autos da ação da RECUPERAÇÃO
JUDICIAL do GRUPO FOCO AGRONEGÓCIOS S/A, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte.
1.

A presente recuperação foi requerida em 11/02/2020, tendo sido deferido o

seu processamento em 17/02/2020 (evento 6). Regularmente processada, publicados
os editais, incluindo o de recebimento do Plano de Recuperação Judicial (evento 503),
foram apresentadas objeções por diversos credores, dentre os quais o Banco Pine S.A.
(evento 506).
2.

Pois bem. O que se observa, Excelência, é que a presente recuperação

judicial já tramita há mais de 470 (quatrocentos e setenta dias) sem que tenha sido
convocada a assembleia-geral de credores para deliberar acerca do plano de
recuperação, o que denota clara violação ao preceito do §1°, do art. 56, da Lei 11.101/05,
segundo o qual a data designada para a realização da assembleia “não excederá 150
(cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da
recuperação judicial”.
3.

Aliado a isso, os fatos levantados pelo Ilmo. Administrador Judicial (evento

806) onde se evidenciou que as recuperandas deixaram de fornecer os documentos
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contábeis para a confecção dos relatórios mensais de atividades além de não
adimplirem com o pagamento dos honorários da administração judicial, causa grande
preocupação aos credores quanto ao desfecho da presente recuperação judicial, em
especial pelo fato de que o não fornecimento das informações solicitadas pelo
administrador judicial é causa de destituição dos administradores, ex vi art. 64, V, da
Lei 11.101/05.
4.

Não por outra razão, foi determinada por esse d. Juízo a realização de

audiência de gestão democrática (evento 831) onde restou assinalado prazo para o
Ilmo. Administrador Judicial se manifestar se a mora na entrega dos documentos, por
parte da recuperanda, chegou ou não ao fim e para que a recuperanda apresentasse
proposta de regularização dos honorários devidos ao Administrador Judicial.
5.

Diante de tais fatos e, em razão do excessivo ônus que está sendo repassado

aos credores, requer o Banco Pine:
a. Seja a recuperanda intimada a indicar as datas para a realização da
assembleia-geral de credores de forma que estes possam deliberar
acerca do plano de recuperação judicial; e
b. Caso a resposta do Ilmo. Administrador Judicial seja de que a mora das
recuperandas na entrega dos documentos ainda persiste, que seja
determinada a destituição de seus administradores, consoante preceitua
o art. 64, V, da Lei 11.101/05.
Termos em que,
pede deferimento.
De São Paulo/SP para Guaraí/TO, 4 de junho de 2021.
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS
OAB/SP 23.134

LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS
OAB/SP 253.676

JURANDIR DE SOUSA OLIVEIRA
OAB/SP 28.604

RODRIGO PEREIRA CUANO
OAB/SP 195.456
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