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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE PENÁPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0014165-8720098260438 
Processo nº 0014165-87.2009.8.26.0438. 

 

ELY DE OLIVEIRA FARIA já qualificado nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de 

COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS LTDA., em tramitação perante esse MM. Juízo e 

Cartório, na qualidade de ADMINISTRADOR JUDICIAL, à ilibada presença de Vossa Excelência, 

em atendimento a despacho determinando organização e identificação dos credores a serem 

pagos a partir do saldo da alienação da UPI, segundo deliberação de credores, vem fazê-lo nos 

termos em que seguem. 

 

1. Em lesta síntese, Vossa Excelência determinou a este subscritor a elaboração da 

relação de credores, com nomes e valores, que seriam contemplados com os pagamentos de 

seus direitos em virtude do inicio dos pagamentos das parcelas correspondentes à alienação da 

UPI a Clealco, cujo saldo depositado em conta judicial, a contar pelos importes principais, 

supera a expressiva quantia de R$ 52.700.000,00 (cinquenta e dois milhões e setecentos mil 

reais). 
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2. Pois bem, a determinação será atendida ao longo desta peça, muito embora 

alguns esclarecimentos introdutórios se revela de expressiva importância, e por isso serão 

expostos em itens abaixo: 

 

a) O trabalho empreendido por este subscritor não foi discricionário, ao contrário, foi vinculado às 

determinações contidas nas deliberações dos credores e retratadas em plano de recuperação; 

 

b) A intepretação guiada no cotejo entre o plano originalmente apresentado com sua alteração 

aprovada em assembléia, é que a forma ou meio de pagamento dos credores foi alterada, 

entretanto, as regras em geral de escalonamento do montante de crédito a ser pago se 

manteve rígida, de forma que os escalonamentos de deságios permaneceram tal como antes, 

respeitando-se os direitos daqueles que foram reconhecidos como credores parceiros 

concorrerem nos rateios dos créditos quirografários com 100% do crédito reconhecido ao cada 

um. 

 

c) Igualmente, o plano atual previu o pagamento específico de algumas classes de credores 

extraconcursal (que serão totalmente apontados nos campos específicos ao longo desta fala), 

cujo levantamento exauriente contou significativamente com o concurso do Sr. Gestor Judicial 

que atuou nos autos, cujo fechamento de informações e revisão coincidiu com a data de sua 

saída, 28.02.2014. 

 

d) Os credores submetidos à recuperação, por seu turno, foram auferidos à partir da 2ª. Lista de 

Credores, mediante o procedimento que pautou por confrontar com a identificação da 

categoria de pagamento em que o credor se insere (fração de deságio ou não), para depois 

perscrutar se houve impugnação ou não se seu crédito, com análise da decisão, para, depois, 

imputar eventual pagamento e, assim, encontrar o saldo a seu favor, ressalvando existirem 

ainda casos pendentes de julgamentos, o que estará sendo informado nas planilhas. 
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e) Tocante aos pagamentos, o plano previa um pagamento em dezembro, com o saldo da 1ª. 

parcela e outro em abril de 2014, com o saldo da 2ª. parcela, cujos momentos não ocorreram 

por questões processuais e, por isso, serão aqui apresentados condensados.  Logo, de acordo 

com essa deliberação, alterada na ATA da última assembléia, os pagamentos ocorrerão num 

mesmo momento e serão destinados as seguintes categorias: 

 

e.1) Credores Extraconcursais Trabalhistas e/ou empregados diretos na forma de PJ – salários 

atrasados de 2013 mais os custos de demissão em 2013, inclusive valores devidos ao Gestor 

(itens 5. Par.1 e 6. Par. 1 do Plano) 

 

e.2) Credores Extraconcursais Freteiros de transporte de cana e vinhaça, serviços de ônibus e 

transporte de pessoal, colheita mecanizada, o carregamento e pessoal da manutenção de 

estrada relativo aos anos de 2012 e 2013 (itens 5. Par. 2 e 6, Par.8 do Plano). 

 

e.3) Credores Extraconcursais Fornecedores de Cana com contratos firmados com a 

recuperanda e saldos a receber de 2012 e 2013 (itens 5, Par. 3 e 6, Par. 7 do Plano). 

 

e.4) Honorários Vencidos do Administrador Judicial até a data da modificação da Gestão Judicial 

(item 6, Par. 2). 

 

e.5) Credores Concursais com Garantia Real com deságio de 57,76% dos créditos listados a seus 

favores (item 6, Par. 3 e 4). 

 

e.6) Gazzetti Advogados Associados (item 6, Par. 5). 

 

e.7) Empresa que avaliou a UPI MBF (item 6, Par.6). 

 

e.8) Credores Concursais Trabalhistas não reclamados anteriormente ou com decisão judicial de 

homologação de crédito posterior aos últimos pagamentos (item 6, Par. 9). 
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e.9) Credores Concursais Quirografários em forma de rateio (item 6, Par. 10) com apuração de 

saldo da forma abaixo: 

e.9.1) Parceiros em Geral: concorre com 100% do crédito reconhecido a favor. 

 

e.9.2) Detentores de saldo abaixo de R$ 10.000,00: concorre com 50% do crédito reconhecido a 

favor. 

 

e.9.3) Detentores de crédito superior a R$ 10.000,00: concorre com 30% do crédito 

reconhecido a favor. 

 

f) Enfim, dada a grande quantidade de informações, a didática optada para exposição da peça é a 

indicação de consulta aos anexos ao longo da petição, uma vez que essa se resumirá a expor, 

de maneira condensada o saldo bruto a ser pago (o individualizado estará nas planilhas), 

separando aqueles com condições jurídicas de serem pagos imediatamente daqueles que ainda 

pendam discussões judiciais, confrontando-se, ao final, o valor real apurado para cada classe de 

pagamento com os valores previstos na assembléia, ao passo que as planilhas trarão 

individualização de cada caso. 

 

3. Ultrapassadas as linhas introdutórias, passa-se então a abordar as classes de 

pagamentos discriminadas ao longo do item e. 

 

4.  Credores Extraconcursais Trabalhistas e/ou empregados diretos na forma de PJ 

– salários atrasados de 2013 mais os custos de demissão em 2013, inclusive valores devidos 

ao Gestor (itens 5. Par.1 e 6. Par. 1 do Plano). – ANEXO A. 

 

4.1. Na época da Assembléia de alteração do Plano foi estimado pelo Sr. Gestor 

Judicial que a liquidação dos créditos extraconcursais em questão atingiria algo próximo de 

R$20.970.000,00, incidindo-se em sobredito saldo as verbas rescisórias a que fariam direito os 

trabalhadores arrolados. 
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4.2. Apurou-se, com fechamento em 28.02.2014, quando a Gestão Judicial cessou e 

a administração da empresa remanescente foi devolvida aos antigos administradores, que o 

saldo total devido a essa classe é R$15.085.096,05, nos termos do ANEXO A, encontrando-se, a 

menor do que previsto, o valor de R$5.884.903,95. 

 

5. Credores Extraconcursais Freteiros de transporte de cana e vinhaça, serviços de 

ônibus e transporte de pessoal, colheita mecanizada, o carregamento e pessoal da 

manutenção de estrada relativo aos anos de 2012 e 2013 (itens 5. Par. 2 e 6, Par.8 do Plano) – 

ANEXO B. 

 

5.1. Na época da Assembléia de alteração do Plano foi estimado pelo Sr. Gestor 

Judicial que a liquidação dos créditos extraconcursais em questão atingiria algo próximo de 

R$5.164.000,00. 

 

5.2. Apurou-se, com fechamento em 28.02.2014, quando a Gestão Judicial cessou e 

a administração da empresa remanescente foi devolvida aos antigos administradores, que o 

saldo total devido a essa classe é R$5.310.913,32, nos termos do ANEXO B, encontrando-se, a 

maior do que previsto, o dispêndio de R$146.913,32. 

 

6. Credores Extraconcursais Fornecedores de Cana com contratos firmados com a 

recuperanda e saldos a receber de 2012 e 2013 (itens 5, Par. 3 e 6, Par. 7 do Plano) - ANEXO C. 

 

6.1. Na época da Assembléia de alteração do Plano foi estimado pelo Sr. Gestor 

Judicial que a liquidação dos créditos extraconcursais em questão atingiria algo próximo de 

R$12.235.000,00. 

 

6.2. Apurou-se, com fechamento em 28.02.2014, quando a Gestão Judicial cessou e 

a administração da empresa remanescente foi devolvida aos antigos administradores, que o 

saldo total devido a essa classe é R$12.233.553,13, nos termos do ANEXO C, encontrando-se, a 

menor do que previsto, o valor de R$1.446,87. 
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7. Honorários Vencidos do Administrador Judicial até a data da modificação da 

Gestão Judicial (item 6, Par. 2), devida a soma de R$ 686.890,08, consoante demonstra o           

ANEXO D. 

 

7.1. Justifica-se que o saldo em questão é superior aquele apresentado por conta da 

assembléia em função do levantamento ter sido efetuado até a entrega da Gestão Judicial, 

compreendendo-se alguns meses de trabalho depois do plano, sem considerar que aquilo 

vencido posteriormente a esta data não está inserido na conta e será tratado, dependendo da 

longevidade que o feito tomar (o que impedirá a fim da supervisão judicial), em outro 

momento. 

 

8. Credores Concursais com Garantia Real com deságio de 57,76% dos créditos 

listados a seus favores (item 6, Par. 3 e 4) – ANEXO E. 

 

8.1. Na época da Assembléia de alteração do Plano foi estimado pelo Sr. Gestor 

Judicial que a liquidação desses algo próximo de R$4.984.000,00. 

 

8.2. Apurou-se, entre pagamentos e decisões judiciais em impugnações de crédito 

eventualmente proferidas, que o saldo total devido a essa classe é R$ 4.983.940,08, nos termos 

do ANEXO E, encontrando-se, a maior do que previsto, o dispêndio de R$940,08. 

 

8.3. Ressalta-se nesta classe que a soma de R$2.384.168,38 (ANEXO E-1) está apta 

processualmente de ser paga imediatamente, ao passo que R$2.599.771,70 (ANEXO E-2) se 

encontra ainda pendente de discussão judicial e deverá ser reservado a favor do credor para 

evitar prejuízos.  

 

9. Gazzetti Advogados Associados (item 6, Par. 5), devida a soma de R$340.083,54, 

consoante demonstra o ANEXO F. 
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10. Empresa que avaliou a UPI MBF (item 6, Par.6), devida a soma de R$ 

88.404,82, consoante demonstra o ANEXO G. 

 

11. Credores Concursais Trabalhistas não reclamados anteriormente ou com 

decisão judicial de homologação de crédito posterior aos últimos pagamentos (item 6, Par. 9) 

ANEXO H. 

 

11.1. Na época da Assembléia de alteração do Plano foi estimado pelo Sr. Gestor 

Judicial que a liquidação atingiria algo próximo de R$2.200.000,00, e basicamente 

contemplavam casos em que os credores reconhecidos como tal não compareceram para 

receber seus créditos. 

 

11.2. Numa análise muito mais abrangente que essa, se apurou, em decisões 

judiciais proferidas em mais de 2000 impugnações de crédito, além do que se encontrava em 

aberto, que o saldo total devido a essa classe, depois de aplicado seu deságio, é 

R$8.418.030,75, nos termos do ANEXO H, encontrando-se, a maior do que previsto, o dispêndio 

de R$6.218.030,75. 

 

11.3. Ressalta-se na classe que a soma de R$6.368.372,60 (ANEXO H-1) está apta 

processualmente de ser paga imediatamente, ao passo que R$2.058.509,75 (ANEXO H-2) se 

encontra ainda pendente de discussão judicial e deverá ser reservado a favor dos credores para 

evitar prejuízos.  

 

11.4. Ademais, registra-se que existem Impugnações de Créditos que objetivam a 

inclusão de créditos originários de relação de trabalho sujeitos ao presente procedimento que 

se encontram sub judice, as quais aguardam pela homologação dos cálculos de liquidação pelo 

MM. Justiça do Trabalho para terem seus desfechos perante este MM. Juízo, saldos que 

poderão vir a integrar futuros rateios.  
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12. Credores Concursais Quirografários em forma de rateio (item 6, Par. 10) com 

apuração de saldo da forma abaixo – ANEXO I, J e K: 

 

12.1. Parceiros em Geral: concorre com 100% do crédito reconhecido a favor. 

 

12.1.a. Apurou-se, entre pagamentos e decisões judiciais em impugnações de 

crédito eventualmente proferidas, que o saldo total devido, depois de aplicado o deságio da 

essa classe, é R$104.260.536,44, nos termos do ANEXO I-1, cujos quais, então, participarão das 

apurações de rateio com 100% do crédito. 

 

12.1.b. Ressalta-se nesta classe que a soma de R$53.286.686,39 (ANEXO I-1) está 

apta processualmente não somente de participar do rateio com 100%, mas também de receber 

imediatamente o quinhão resultado do mesmo, ao passo que R$50.973.850,05 (ANEXO I-2) se 

encontra ainda pendente de discussão judicial e deverá ser reservado a favor dos credores para 

evitar prejuízos.  

 

12.2. Detentores de saldo abaixo de R$ 10.000,00: concorre com 50% do crédito 

reconhecido a favor. 

 

12.2.a. Apurou-se, entre pagamentos e decisões judiciais em impugnações de 

crédito eventualmente proferidas, que o saldo total devido a essa classe é R$403.700,80, nos 

termos do ANEXO J, cujos quais, então, participarão das apurações de rateio com 50% do 

crédito. 

 

12.2.b. Ressalta-se nesta classe que a soma de R$396.914,68 (ANEXO J-1) está apta 

processualmente não somente de participar do rateio com 50%, mas também de receber 

imediatamente o quinhão resultado do mesmo, ao passo que R$6.786,13 (ANEXO J-2) se 

encontra ainda pendente de discussão judicial e deverá ser reservado a favor dos credores para 

evitar prejuízos.  
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12.3. Detentores de crédito superior a R$ 10.000,00: concorre com 30% do crédito 

reconhecido a favor. 

 

12.3.a. Apurou-se, entre pagamentos e decisões judiciais em impugnações de 

crédito eventualmente proferidas, que o saldo total devido a essa classe é R$117.120.488,75, 

nos termos do ANEXO K, cujos quais, então, participarão das apurações de rateio com 30% do 

crédito. 

 

12.3.b. Ressalta-se nesta classe que a soma de R$11.592.277,07 (ANEXO K-1) está 

apta processualmente não somente de participar do rateio com 100%, mas também de receber 

imediatamente o quinhão resultado do mesmo, ao passo que R$105.528.211,67 (ANEXO K-2) se 

encontra ainda pendente de discussão judicial e deverá ser reservado a favor dos credores para 

evitar prejuízos.  

 

Alocação dos Recursos entre as classes: 

 

13. Ao final, considerando as informações aqui apresentadas, tem-se que o saldo 

principal que se encontra depositado nos autos (R$57.000.00,00), a título de pagamento da 

compra da UPI pela Clealco, segundo as regras deliberadas pelos credores, será pulverizado e 

partilhado da forma descrita no quadro abaixo, seja para o imediato pagamento do titular do 

crédito, seja para fins de reserva em favor daquele cuja situação processual do direito creditício 

impossibilita o pronto pagamento: 

 

Credores Saldo 

Credores Extraconcursais - Trabalhistas e/ou Empregados Diretos R$ 15.085.096,05 

Credores Extraconcursais - Freteiros R$   5.310.913,32 

Credores Extraconcursais - Fornecedores de Cana R$ 12.233.553,13 

Administrador Judicial R$       686.890,08 

Credores Concursais - Garantia Real R$   4.983.940,08 

Gazzetti Advogados Associados R$       340.083,54 
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MBF AGRIBUSINESS ASSESSORIA EMPRESARIAL R$          88.404,82 

Credores Concursais - Trabalhistas R$    8.418.030,75 

Credores Concursais - Quirografários R$    9.853.088,23 

Total R$ 57.000.000,00 

 

14. Enfim, requer seja dado conhecimento a todos interessados, em especial ao 

Ministério Público, a fim de que surtam os efeitos legais de permitir, tão logo as condições 

jurídicas sejam favoráveis, o início dos pagamentos.  

 

Termos em que, o deferimento, anseia e necessita. 

 

De Araçatuba para Penápolis, 2014, maio, 29, quinta-feira. 

 

 

FARIA, ELY DE OLIVEIRA - ADVº. 

OAB/SP 201.008 

 


