
ANEXO A.2 

TERMO DE ADESÃO À PROPOSTA DE PAGAMENTO “A”  

Alimentos Wilson Ltda. e Dthoki Investimentos e Participações S/A 

 

_________________________________________________________________ 

(RAZÃO SOCIAL DO CREDOR), inscrito no CPF/CNPJ sob nº 

_____________________________________, com sede na 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

neste ato, por meio de seu representante 

legal____________________________________________________________________, 

CPF/MF nº _______________________________________, declara, para os devidos 

fins, em especial, para os efeitos plano de recuperação judicial de Alimentos 

Wilson Ltda. e Dthoki Investimentos e Participações S/A, que OPTA POR 

RECEBER SEUS CRÉDITOS NOS TERMOS DA PROPOSTA DE PAGAMENTO “A”1
. 

Data: ______________________. 

 

_________________________________________ 

                             Nome:  

                                                           
1 6.2.1 PROPOSTA DE PAGAMENTO “A” – CREDORES CLASSE II, CLASSE III e CLASSE IV. 

Válida para instituições financeiras e fornecedores em geral. 
O pagamento dos credores será realizado dentro do prazo de 7 (sete) anos, havendo um deságio de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre o valor 
da dívida e iniciando-se no primeiro ano contado a partir da data de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo da 
decisão que homologa a aprovação presente plano de recuperação judicial. 
Os créditos sofrerão correção monetária de acordo com o índice aplicável ao período da Taxa Referencial (TR), criada pela Lei nº 8.177/91, de 
01.03.1991 e Resoluções CMN – Conselho Monetário Nacional – nº 2.437, de 30.10.1997, bem como haverá incidência de juros de 6% (seis por 
cento) ao ano.  
Os juros e a correção monetária passarão a incidir sobre o passivo da recuperação judicial a partir da data de publicação da decisão judicial que 
homologa o Plano de Recuperação Judicial. 
 Conforme demonstra pormenorizadamente o anexo “A.1”, durante o primeiro e segundo ano após a homologação do quadro geral de credores, 
haverá o pagamento de juros e correção monetária, seguindo-se, no terceiro ano com o pagamento de parcela que integrará não só os juros e 
correção monetária, mas também parte do principal da dívida. 
Com o intuito de evitar-se a incidência de substanciais custos financeiros relacionados à transferência de valores, o repasse dos créditos se dará 
anualmente, por meio de depósito bancário em conta corrente especificada pelo credor, conforme disposição da cláusula 6.2 des te plano de 
recuperação judicial, até o último dia útil do 13º mês contado da publicação da decisão que homologa o plano de recuperação judicial das 
Recuperandas no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



ANEXO B.2 

TERMO DE ADESÃO À PROPOSTA DE PAGAMENTO “B”  

VÁLIDA PARA CREDORES CLASSE II E III – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 

MUTUANTES E FORNECEDORES 

Alimentos Wilson Ltda. e Dthoki Investimentos e Participações S/A 

 

_________________________________________________________________ 

(RAZÃO SOCIAL DO CREDOR), inscrito no CPF/CNPJ sob nº 

___________________________, com sede na 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

neste ato, por meio de seu representante 

legal____________________________________________________________________, 

CPF/MF nº _______________________________________, declara, para os devidos 

fins, em especial, para os efeitos plano de recuperação judicial de Alimentos 

Wilson Ltda. e Dthoki Investimentos e Participações S/A, que OPTA POR 

RECEBER SEUS CRÉDITOS NOS TERMOS DA PROPOSTA DE PAGAMENTO “B”2. 

                                                           
2
 6.2.2 PROPOSTA DE PAGAMENTO “B” – CREDORES CLASSE II, CLASSE III e CLASSE IV. 

Válida para instituições financeiras e fornecedores em geral fomentadores das atividades das Recuperandas, por meio de adesão nos termos desta 
cláusula. 
Não haverá deságio sobre o valor da dívida e o pagamento dos credores será realizado dentro do prazo de 10 (dez) anos, iniciando-se a no primeiro 
ano contado a partir da data de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo da decisão que homologa a aprovação 
presente plano de recuperação judicial. 
Os créditos sofrerão correção monetária de acordo com o índice aplicável ao período da Taxa Referencial (TR), criada pela Lei nº 8.177/91, de 
01.03.1991 e Resoluções CMN – Conselho Monetário Nacional – nº 2.437, de 30.10.1997, bem como haverá incidência de juros de 10% (dez por 
cento) ao ano ou, a critério do aderente, incidirão sobre os créditos apenas juros de 12% (doze por cento) ao ano, excluída a correção monetária. 
Os juros e a correção monetária passarão a incidir sobre o passivo da recuperação judicial a partir da data de publicação da decisão judicial que 
homologa o Plano de Recuperação Judicial. 
Conforme demonstra pormenorizadamente o anexo “B.1”, durante o primeiro ano após a homologação do quadro geral de credores, haverá o 
pagamento de juros e correção monetária, se o caso da incidência deste, seguindo-se, no segundo ano do pagamento de parcela que integrará não 
só os juros e correção monetária, se o caso, mas também parte do principal da dívida. 
Com o intuito de evitar-se a incidência de substanciais custos financeiros relacionados à transferência de valores, o repasse dos créditos se dará 
anualmente para valores inferiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e mensalmente para os valores superiores, por meio de depósito bancário 
em conta corrente especificada pelo credor, conforme disposição da cláusula 6.2 deste plano de recuperação judicial, até o último dia útil mês 
contado da publicação da decisão que homologa o plano de recuperação judicial das Recuperandas no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo. 
Farão jus ao recebimento de seus créditos nos termos desta cláusula os credores que fomentarem as atividades das Recuperandas, nos termos que 
seguem e mediante compromisso prestado por meio de proposta de adesão nos moldes do anexo “B.2”: 



Declara, ainda, ter ciência inequívoca de que, para fazer jus ao recebimento de 

seu crédito nos moldes da proposta de pagamento “B” deverá se enquadrar e 

proceder, segundo uma das hipóteses abaixo: 

 

(1) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETENTORA DE GARANTIAS NAS SEGUINTES 

MODALIDADES: títulos de crédito e/ou aplicações financeiras de terceiros 

garantidores que foram anteriormente cedidos em garantia de 

obrigações contratuais das Recuperandas. 

Os credores que se enquadrem nas condições acima deverão, dentro do 

prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data da publicação da 

decisão que homologa o plano de recuperação judicial, depositar em 

conta corrente de titularidade das Recuperandas/terceiros garantidores 

o valor correspondente aos títulos/aplicações financeiras existentes em 

garantia de seus créditos na data do pedido de recuperação judicial, 

liquidados ou não, devendo o valor ser corrigido com base na TR + 1% 

a.m.. 

 A conta corrente para depósito será informada pelas Recuperandas no 

oportunamente, após o recebimento do presente termo de adesão. 

Não será considerada aderente ou poderá optar pelo recebimento nestes 

termos a instituição financeira que proceder à devolução dos valores 

especificados nesta cláusula, mediante ordem ou determinação judicial 

que considerar irregular a constituição da garantia, exceto se já o houver 



feito anteriormente à decisão que declarar cabalmente3 a irregularidade 

na constituição da garantia. 

 

(2) MUTUANTE ou INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DETENTORA DE 

GARANTIAS correspondentes à títulos de crédito e/ou aplicações 

financeiras de terceiros garantidores que foram anteriormente cedidos 

em garantia de obrigações contratuais das Recuperandas.  

Os credores que se enquadrem nas condições acima deverão, dentro do 

prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data da publicação da 

decisão que homologa o plano de recuperação judicial, ofertar e 

disponibilizar às Recuperandas crédito novo em percentual 

correspondente a no mínimo 20% (vinte por cento dentro das condições 

praticadas no mercado aos seus demais clientes e) do valor de seu 

crédito habilitado no quadro geral de credores, desde que não superior à 

taxa de juros de 12% aa. 

 

(3) FORNECEDORES EM GERAL  

Os credores que se enquadrem nas condições acima deverão, dentro do 

prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data da publicação da 

decisão que homologa o plano de recuperação judicial, ofertar e 

disponibilizar às Recuperandas fornecimento de todo o seu portfólio de 

                                                           
3
 Decisão transitada em julgado. 



produtos/serviços com prazo médio de 90 dias para pagamento nos 

volumes solicitados pelas Recuperandas, que serão de acordo com sua 

necessidade. 

A decisão sobre a compra de bens ou contratação de serviços dos 

fornecedores fomentadores, dependerá de decisão das Recuperandas, 

respeitando-se a livre gestão da empresa e privilegiando operações que 

não gerem prejuízo à operação, no período compreendido entre 

publicação da decisão que homologa a aprovação do presente plano de 

recuperação judicial e o enceramento dos pagamentos previstos nesta 

cláusula (10 anos), sendo que, somente no caso de haver a compra de 

bens ou contratação de serviços utilizando-se do prazo médio de 90 dias 

é que passará a viger a presente cláusula. 

 

Opção segundo a hipótese: (    ) 1 

     (    ) 2 

     (    ) 3 

 

Data: ______________________. 

 

 

_________________________________________ 

                             Nome:  


