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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CONSOLIDADO 

(LEI Nº 11.101/05) 
 

 

 

1. EMPRESA: DECASA – AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A.  

A sociedade por ações de capital fechado DECASA – 

Destilaria de Álcool Caiuá S/A., CNPJ nº 44.917.284/0001-

50, foi constituída em 05.11.1980, com sede social na 

Fazenda Jaguatirica, município de Caiuá, Estado de São 

Paulo, tendo como objeto social, entre outros, o plantio de 

cana-de-açúcar e a fabricação de álcool. 

 

Em 30.12.1993 seu capital social era de CR$ 66.000.000,00 

(sessenta e seis milhões de cruzeiros reais) dividido em 

1.000.000 de ações nominativas, sem valor nominal, sendo 

982.100 ações ordinárias e 17.900 ações preferenciais. Era 

16 o número de acionistas. 

 

Em data de 14.10.2008, conforme consignado em ata da 

Assembléia Geral Extraordinária – AGE de mesma data, a 

empresa mudou sua denominação social para DECASA AÇÚCAR E 

ÁLCOOL S/A. O capital social da empresa, totalmente 

subscrito e integralizado, é de R$ 49.450.279,19, dividido 

em 10.015.308 ações nominativas sendo 9.836.027 em ações 

ordinárias e 179.281 ações preferenciais. 

 

Os acionistas Durval Guimarães Filho e Maria Teresa Tenório 

Guimarães eram detentores de 90,01% e 9,99%, tanto das 

ações ordinárias como das preferenciais, respectivamente. 
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Conforme ata de AGE datada de 23.09.2010 arquivada na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, retirou-se da sociedade a 

sócia Maria Teresa Tenório Guimarães e foi admitido Marcos 

Antonio Gomes da Rocha, ficando o sócio Durval Guimarães 

Filho com 99,5% das ações ordinárias e preferenciais da 

empresa, e o sócio recém-admitido com 0,5% das ações 

ordinárias e preferenciais.   

 

Por ocasião da AGE realizada no dia 25 de fevereiro de 

2011, retirou-se da sociedade o Sr. Marcos Antonio Gomes da 

Rocha, conforme Ata registrada na JUCESP.  

 

2. TRAJETÓRIA FINANCEIRA DA EMPRESA DECASA - 

AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A. 

 

A DECASA – Açúcar e Álcool S/A. em sua origem teve como 

atividade principal a fabricação de álcool, em especial o 

álcool hidratado para fins combustíveis. Em junho de 2005 

contava com uma equipe de funcionários de 1.354 pessoas, 

gerando ainda milhares de empregos indiretos não só na 

região de Presidente Venceslau como em muitas outras 

cidades e regiões. Atualmente emprega diretamente 

trabalhadores residentes em Marabá Paulista, Piquerobi, 

Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Ouro Verde, 

Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio e Caiuá.  

 

Entre 31.12.2006 e 31.03.2008, 15 meses portanto, a DECASA 

investiu pesadamente na indústria e setor agrícola visando 

à agregação de valor na fabricação de açúcar. Em 2006 o 

valor do seu ativo permanente era de R$ 111,3 milhões, 

passando para R$ 146,4 milhões em 31.03.2008, o que 

corresponde a um investimento adicional de aproximadamente 
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R$ 35 milhões. A produção de açúcar teve início na safra 

2008/2009, com a marca de 129 mil toneladas do produto.  

Mercê desse investimento ampliou o volume de cana esmagada 

em 2008/2009 em 51,6% sobre a safra anterior, passando de 

922,7 mil toneladas para 1,39 milhões de toneladas. 

 

Entretanto, esse investimento ocorre às vésperas da crise 

imobiliária americana que se espalha por todo o sistema 

financeiro mundial, especialmente nos países centrais da 

Europa, Ásia e América do Norte. 

 

Os reflexos da grave crise que atingiu os grandes 

conglomerados financeiros mundiais, cujos efeitos foram 

estendidos especialmente à população dos países 

desenvolvidos, trouxeram insegurança, medo de consumir, 

temor pelo emprego, entre outros problemas. 

 

A quebra de grandes bancos internacionais, a necessidade de 

que governos dos países do primeiro mundo socorressem às 

pressas instituições financeiras carregadas de títulos 

hipotecários especulativos que se disseminaram por todo o 

sistema, trouxe funestas conseqüências ao mercado mundial 

de derivativos, às bolsas de valores, às grandes montadoras 

de veículos, ao setor produtivo, tudo em escala planetária. 

 

No Brasil, os reflexos se fizeram sentir a partir de 2008, 

sendo que o ano de 2009 começou com as carteiras de 

empréstimos dos bancos nacionais praticamente fechadas. Num 

segundo momento, o Governo Federal temeroso de que pudesse 

vir a faltar recursos para a produção e com receio de que a 

crise de confiança que assolava o mundo pudesse ocorrer no 

Brasil, incentivou o setor financeiro a emprestar, 

principalmente através dos bancos públicos, ao mesmo tempo 
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em que criou subsídios fiscais a vários setores da economia 

e estimulou a população a consumir. A tática, no geral, 

amenizou os efeitos da crise, mas não impediu que os bancos 

relutassem em emprestar, aumentando exacerbadamente os 

juros, tornando-se extremamente seletivos na concessão de 

crédito, dificultando sobremaneira as empresas que 

necessitavam de capital bancário, tanto para os novos 

aportes como nas simples renovações. 

 

Por outro lado a crise de confiança se instalou nos cinco 

continentes, as pessoas vendo seus empregos definharem, 

reduziram ainda mais o consumo pela incerteza. Os juros 

suportados pela empresa nos anos anteriores face aos 

investimentos realizados na indústria e no setor agrícola, 

que foram extremamente altos, tornaram-se insuportáveis.  

 

Além desses fatores, a safra 2009/2010 foi duramente 

atingida por condições climáticas adversas, caracterizando-

se o ano de 2009 como o mais chuvoso dos últimos tempos. A 

precipitação pluviométrica entre os anos 2005 e 2009 no 

território geográfico onde a empresa está situada foi a 

seguinte: 

 

Anos mm

2005 1390

2006 1263

2007 1130

2008 1152

2009 2049
 

 

Como se pode observar, a média de chuvas dos anos de 2005 e 

2008 foi de 1.233 mm. Em 2009 esse total chegou a 2.049 

mm., tendo seus picos em plena safra, o que acarretou 

inúmeros prejuízos à qualidade da cana, bem como de grandes 
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transtornos para as atividades de corte, carregamento e 

transporte da matéria prima aos centros de moagem, além do 

excessivo desgaste dos equipamentos industriais e 

agrícolas. 

 

Esses fatores conjugados – pesados investimentos na 

indústria e setor agrícola em período pré-crise, 

dificuldades de rolagem dos compromissos bancários pela 

extrema seletividade dos bancos na concessão de novos 

créditos ou rolagem dos existentes, cobrança exacerbada de 

juros em todo período, adversidades climáticas que 

redundaram em níveis alarmantes de chuvas no ano de 2009 em 

plena safra, que prejudicaram sobremaneira a lavoura de 

cana e o parque industrial – acabaram por trazer imensas 

dificuldades à empresa que se refletiram em seus números, 

como pôde ser observado no Relatório de Causas e Efeitos da 

Situação Patrimonial anteriormente entregue. 

 

Mesmo diante de todas as dificuldades sentidas pelo setor 

sucroalcooleiro, em decorrência da quebra se safra – 

redução drástica na produção de cana ocorrida especialmente 

no Estado de São Paulo e centro sul do país, a empresa, com 

muito esforço conseguiu desembolsar, depois da aprovação do 

Plano de Recuperação Judicial ocorrida na AGC de 16 de 

junho de 2011, em favor dos credores, a importância de 

R$24.633.441,33.  

 

3 - DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

O art. 53 da Lei 11.101/05 especifica objetivamente que o 

Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado em juízo 

deverá conter: 
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I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, 

conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo; 

II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 

III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, 

subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. 

 

Assim, atendendo aos requisitos da lei, passaremos à 

apreciação de cada um dos itens acima elencados e sua 

utilização no presente caso. 

 

3.1 – DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO 

 

A lei 11.101/2005 elenca diversos meios de recuperação que 

as empresas em recuperação judicial podem lançar mão para 

se fortalecer financeiramente. Nos termos deste Plano, a 

DECASA passará por uma reestruturação dos seus 

procedimentos de gestão administrativa e financeira, que já 

se acha em curso e apresentando bons resultados. 

 

Além das mudanças de gestão acima referidas, em síntese, a 

empresa adotará o que preconiza o item I do artº 50 da 

referida lei, a saber: 

 

 concessão de prazos e condições especiais para pagamento de obrigações 

vencidas e vincendas. 

 

 

3.1.1 – Da obtenção de prazos e condições 

especiais para pagamento das obrigações vencidas 

ou vincendas. 

 

Os compromissos assumidos após a data do pedido de 

recuperação judicial ao competente Juízo serão pagos 

normalmente com os recursos operacionais que estão sendo 
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gerados. Entretanto, o pagamento das dívidas a valores 

históricos, contraídas anteriormente à data do pedido 

necessitará de prazos especiais, alongados, visando à 

satisfação dos débitos trabalhistas, de fornecedores e 

bancos. Este Plano prevê o pagamento destes credores da 

seguinte forma: 

 

CLASSES 

 

Classe I – Credores Trabalhistas; 

Classe II – Credores com Garantias Reais. 

Classe III – Credores Quirografários. 

 

A classe I é composta pelos credores detentores de créditos 

derivados das relações de trabalho, inclusive acidentes 

laborais. 

A classe II é composta pelos credores titulares de créditos 

com garantia real. 

 

A classe III é composta pelos titulares de créditos 

quirografários. 

 

Deste modo, o pagamento a esses credores será realizado da 

seguinte forma: 

 

A) CREDORES TRABALHISTAS: 

 

As dívidas trabalhistas oriundas de ações existentes junto à 

Justiça do Trabalho aguardarão seus desfechos finais. Caso a 

empresa seja condenada, os pagamentos ocorrerão em até 12 

parcelas mensais após a homologação do cálculo.  
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B) CREDORES COM GARANTIA REAL 

O pagamento a ser realizado aos credores desta categoria será 

feito em 11 anos safra (compreendido cada ano safra entre 01 

de abril a 31 de março de cada ano subsequente) em parcelas 

iguais, anuais, proporcionais aos créditos de cada credor, 

acrescidas de juros de 3% ao ano, mais a correção monetária 

pela variação da TR, a partir do ano safra 13-14 (01 de abril 

de 2013 a 31 de março de 2014).  

 

A empresa poderá optar pela realização de pagamentos mensais, 

de modo a quitar o débito relativo ao ano dentro do período 

do ano safra. 

 

A correção monetária e os juros de 3% ao ano, serão devidos 

sobre os valores dos créditos desta classe, publicados no 

quadro geral de credores, reconhecidos pelo Administrador 

Judicial, e deverão ser calculados a partir da data do pedido 

de recuperação judicial até a data do efetivo pagamento.  

 

C) QUIROGRAFÁRIOS: 

 

O pagamento a ser realizado aos credores desta categoria será 

feito em 11 anos safra (compreendido cada ano safra entre 01 

de abril a 31 de março de cada ano subsequente) em parcelas 

iguais, anuais, proporcionais aos créditos de cada credor, 

acrescidas de juros de 3% ao ano, mais a correção monetária 

pela variação da TR, a partir do ano safra 13-14 (01 de abril 

de 2013 a 31 de março de 2014).  

 

A empresa poderá optar pela realização de pagamentos mensais, 

de modo a quitar o débito relativo ao ano dentro do período 

do ano safra. 
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A correção monetária e os juros de 3% ao ano serão devidos 

sobre os valores dos créditos desta classe, publicados no 

quadro geral de credores, reconhecidos pelo Administrador 

Judicial, e deverão ser calculados a partir da data do pedido 

de recuperação judicial até a data do efetivo pagamento.  

 

3.1.2 – Venda de bens 

 

O processo de reformulação das gestões levadas a curso 

poderá tornar ociosos ou prescindíveis determinados bens da 

empresa, incluindo equipamentos e veículos. Caso isto 

ocorra, e desde que seja vantajoso ao processo de 

recuperação da empresa, os bens poderão ser alienados 

mediante autorização judicial, depois de ouvidos os 

credores, Administrador Judicial e Ministério Público, e 

seus valores revertidos integralmente para a empresa, 

melhorando a condição de solvência das dívidas junto aos 

credores.  

 

3.2 – Demonstração da viabilidade econômico-

financeira da empresa DECASA AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A. 

 

Para verificar-se a viabilidade econômico-financeira da 

empresa foi elaborada uma projeção de Fluxo de Caixa mensal 

para os próximos 180 meses que prevê um escalonamento nos 

pagamentos após as carências, necessário ao equilíbrio 

financeiro da empresa durante a recuperação. 

 

3.2.1 – Fluxo de Caixa projetado. 

O Fluxo de Caixa projetado da empresa DECASA AÇÚCAR E 

ÁLCOOL S/A. para os próximos 15 anos, pode assim ser 

demonstrado: 
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Como se observa, a projeção foi elaborada em bases 

conservadoras de faturamento anual, começando o primeiro 

ano (safra 2012/13) considerando um volume de cana de 

aproximadamente 652.900 toneladas a ser esmagado, 

perfeitamente compatível com a disponibilidade de cana 

existente, aos preços de açúcar e álcool hoje praticados. 

Assim, o faturamento bruto da empresa, de R$ 74,8 milhões, 

foi construído com base nessa disponibilidade. A partir 

daí, também dentro de uma realidade projetada, o volume de 

cana projetado para o ano II é de 757.520 ton, subindo a 

partir do ano III paulatinamente, ano-a-ano, até atingir a 

marca de 1.230.000 toneladas. 

 

O fato de a empresa estar estancando a sangria de juros a 

que se viu submetida nos últimos anos, somado a um trabalho 

de enxugamento de custos administrativos da ordem de 10% 

sobre os valores históricos da empresa, melhorando os 

procedimentos de gestão corporativa, cujas implantações já 

se acham em curso, por si só deverão ser suficientes para a 

obtenção de expressivos resultados de caixa, trazendo 

importante diferencial superavitário no médio/longo prazos, 

necessários para honrar seus compromissos, ora alongados, 

com os seus credores. 

    

Os resultados alcançados ao longo do período demonstram 

ainda que a empresa tem viabilidade econômico-financeira 

para recuperar-se, a partir das condições de pagamento 

estipuladas neste Plano. 

 

3.3 – Laudo econômico-financeiro e de avaliação 

dos bens e ativos do devedor. 
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Em cumprimento ao que estipula o art. 53, III, da Lei 

11.101/05, foi procedida a uma avaliação dos bens 

pertencentes à empresa, por ocasião da apresentação do 

primeiro plano.  

 

Naquela oportunidade, os veículos foram valorados a partir 

de consultas feitas no sítio da FIPE (Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas), ligada à USP – Universidade de São 

Paulo. Os demais bens foram avaliados pela empresa Century 

Consulting Ltda., CREA nº 049.035-5, CNPJ nº 

01.847.958/0001-85, com sede em São Paulo/SP, posicionados 

em 31.12.2006. Os valores dos bens foram atualizados 

monetariamente pela Tabela do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, bem como depreciados tomando por base os anos 

remanescentes de vida útil para cada um. Os bens adquiridos 

após a data de 31.12.2006 foram incorporados ao rol, bem 

como baixados aqueles vendidos, sucateados, ou sem valor 

comercial até dezembro de 2010. Estes ajustes foram 

realizados pela empresa que subscreve este Plano, através 

de seu economista responsável e diretor, Alvaro Barboza dos 

Santos, ambos devidamente registrados no Conselho Regional 

de Economia/SP sob nºs. RE-3502-5 e 25.914-4, 

respectivamente. 

 

3.3.1 – Bens e ativos da devedora, DECASA – Açúcar 

e Álcool S/A. 

 

Os bens e ativos da empresa Decasa S/A. foram avaliados a 

preços de mercado, conforme quadro demonstrativo abaixo: 
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Histórico Posição Valor R$

Estoques - Anexo A 13/9/2010 28.153.164,67     

 Equip., Máquinas e Instalações e Móveis e Utensílios - Anexo C 30/11/2010 84.874.420,32     

Equipamentos de Informática - Anexo C 30/11/2010 44.226,65            

Veículos - Anexo B 18/11/2010 5.342.596,02       

Impostos a Recuperar - Anexo A 13/9/2010 3.208.237,76       

Créditos a Receber Curto e Longo Prazo  - Anexo A 13/9/2010 36.449.171,98     

Imóveis - Anexo A 13/9/2010 382.214,16          

Edifícios, Construções e Benfeitorias - Anexo B 13/9/2010 16.672.989,23     

Formação de Lavoura, Saneamento Básico e Benfeitorias Agric/Indus - Anexo A 13/9/2010 24.390.725,94     

Consórcios - Anexo A 13/9/2010 110.834,18          

TOTAIS 199.628.580,91    
 

Ressalte-se que diversos itens constantes dos bens 

arrolados possuem ônus. 

 

Assim, os bens e ativos da empresa somam a importância de 

R$ 199.628.580,91 (cento e noventa e nove milhões, 

seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta reais e 

noventa e um centavos). 

 

3.3.2 – Laudo econômico-financeiro. 

 

À vista das projeções de fluxos de caixa contemplando as 

entradas e saídas financeiras ao longo do período abrangido 

por este Plano, das condições e prazos de pagamento aqui 

estipulados para que a empresa honre suas dívidas com os 

credores, em conjunto com um acompanhamento técnico 

especializado na gestão de seus negócios, a empresa possui 

perfeitas condições de superar o momento de crise que a 

assola, recuperando-se plenamente e restabelecendo sua 

função social pela manutenção dos empregos, pela 

continuação da atividade econômica, pela sua importância na 

distribuição de renda e pelo atendimento aos interesses dos 

credores. 

Assim, como especialistas na área de assessoria e 

consultoria econômico-financeira há 19 anos, atuando em 

toda a região do oeste do Estado de São Paulo, através de 
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seu economista responsável infra-assinado, registrado no 

CORECON/SP sob nº 25.914-4, somos de parecer que a empresa 

DECASA AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A. reúne condições de recuperação 

na forma deste Plano de Recuperação Judicial, que merece 

ser aprovado pela Assembléia Geral de Credores a ser 

instalada brevemente pelo Juízo competente. 

 

 

4. - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Aprovado o presente plano em Assembléia e concedida pelo Juízo 

a Recuperação Judicial, ficam obrigados a empresa DECASA 

Açúcar e Álcool S/A - Em Recuperação, os credores presentes, 

os ausentes e os que tenham votado contrariamente as 

deliberações deste Plano, desde que essas deliberações sejam 

aprovadas por maioria simples dos presentes nas assembléias, 

obrigando ainda seus eventuais sucessores e a quem tiver 

aderido ao plano, implicando este em novação de todos os 

créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e 

daqueles cujos credores tenham aderido ao plano, devendo 

sujeitarem-se aos prazos e condições nele previstos.  

 

Aprovado o plano em Assembléia Geral de Credores – AGC, 

estarão automaticamente suspensas todas as ações de cobranças, 

execuções por títulos judiciais ou extrajudiciais, com 

garantias reais ou não, monitórias ou qualquer outra 

modalidade coercitiva de recebimento ajuizada contra a 

recuperanda, relativamente aos créditos declarados, sujeitos 

ou não a esta Recuperação Judicial.  

 

A DECASA, através de seus diretores, a seu exclusivo 

critério, poderá, no intuito de viabilizar o cumprimento 

integral deste plano de recuperação, realizar a qualquer 
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tempo, após a sua homologação, quaisquer operações de 

reorganização societária, inclusive cisão, incorporação, 

fusão e, ainda, vender a empresa ou associar-se a 

investidores que venham a possibilitar ou incrementar as 

atividades da DECASA AÇÚCAR E ALCOOL S.A. 

A venda ou qualquer operação referida no item precedente dar-

se-á em condições e preço da avaliação adiante disciplinada, 

transferindo ao adquirente a totalidade ou parte das ações 

ordinárias e preferenciais possuídas por todos os sócios; 

A DECASA compromete-se a providenciar a contratação de 

empresa especializada ou qualquer outro avaliador 

independente, de primeira linha, para que seja elaborado o 

laudo de avaliação da empresa, contendo os bens corpóreos e 

incorpóreos, direitos e obrigações. Esta exigência poderá ser 

suprida pela concordância dos credores da classe II, conforme 

disciplinada neste plano. 

A DECASA deverá envidar todos os esforços para auxiliar o 

avaliador em sua tarefa de avaliar com brevidade, presteza e 

precisão. 

A alienação da empresa ou qualquer outra operação prevista 

neste plano, se ocorrer, deverá ser realizada mediante 

indicação pela diretoria da DECASA do eventual comprador aos 

credores da classe II, cuja aprovação deverá ocorrer pela 

contagem dos votos manifestados em reunião, observando-se o 

quórum para aprovação previsto neste plano. 

A não aprovação pelos credores da classe II, 

independentemente de justificativa, do comprador indicado 

pela DECASA, não impedirá que esta apresente sucessivos 

interessados para novas deliberações desses credores. 
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A reunião dos credores para deliberação sobre a alienação 

retro mencionada obedecerá às seguintes regras: 

Terão direito a voto os credores da classe II, relacionados 

na 2ª lista do Administrador Judicial e que estão submetidos 

ao fluxo de pagamento previsto neste plano. 

O Administrador Judicial deverá comunicar por meio de carta 

ou e-mail aos credores da classe II, sobre as datas e 

horários das reuniões necessárias e a respeito dos assuntos 

tratados. Para tanto todos os credores da classe II, deverão 

fazer constar na ata desta assembleia seus endereços 

eletrônicos e/ou endereços comerciais nos quais receberão as 

comunicações previstas neste item. 

A data da reunião dos credores para a deliberação da venda 

aqui prevista será comunicada pelo administrador judicial, 

cujo documento respectivo deverá conter o dia, hora e local 

com antecedência mínima de cinco dias, devendo-se comunicar 

os diretores da DECASA nos mesmos moldes.  

Os votos dos credores da classe II serão computados 

ordinariamente pelos valores dos créditos submetidos a esta 

classe e por cabeça, considerados aqueles publicados na 2ª 

lista do Administrador Judicial. 

O quórum de instalação se cumprirá pela maioria simples dos 

créditos que compõem esta classe. 

Considerar-se-á aprovada a venda da empresa se a proposta 

obtiver votos favoráveis dos credores da classe II que 

representem mais da metade do valor total dos créditos desta 

classe, cumulativamente com um terço dos credores com direito 

a voto presentes à reunião. 
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O comprador deverá ter idoneidade financeira comprovada e 

fornecer as informações necessárias aos credores da classe 

II, a fim de ser conhecida a sua capacidade econômica e 

financeira e deverá ser por eles aprovado.   

A efetivação da venda da empresa e de seus ativos desobrigará 

os avalistas e fiadores, com a consequente desconstituição 

das hipotecas e demais garantias reais por eles prestadas, 

desde que o adquirente apresente em substituição, bens 

livres, desembaraçados de igual valor, mediante expressa 

concordância do credor, observados, os termos do art. 50, § 

1º da Lei 11.101/2005. 

A diretoria da DECASA envidará os melhores esforços para 

implantar uma administração pautada pela governança 

corporativa a fim de cumprir os objetivos deste plano de 

recuperação até seu final cumprimento. A gestão da DECASA 

será pautada pelas boas práticas de governança corporativa. 

Este plano, por ser consolidado torna sem efeito aquele 

apresentado anteriormente, bem como seu aditivo. 

 

Pagos integralmente os débitos constantes nesta Recuperação 

Judicial, os credores automaticamente darão plena, geral e 

irrevogável quitação, para nada mais reclamarem, seja a que 

título for, com relação ao devedor principal, seus 

garantidores ou sucessores. 

 

Somente será decretada a falência em decorrência de 

descumprimento deste plano de recuperação, após a convocação e 

realização de nova Assembléia Geral de Credores, cuja pauta 

será a deliberação sobre alteração do plano ou, sendo o caso, 

a opção pela quebra.  
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Fica eleito o foro da comarca de Presidente Venceslau para 

dirimir qualquer dúvida relativa aos negócios havidos nesta 

recuperação judicial até final cumprimento. 

 

 

    Presidente Venceslau, 01 de junho de 2012. 
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