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EXCELENTiSSIMo(A)SENHOR(A)DOUTOR(A)JUiZ(iZA)DE DIREITO DA
VARA JUDiCiAL DA COMARCA DE AUGUSTO PESTANA‐ RS

D:STR:BUiCAO URGENTE 819´ C

PED:DO DE RECUPERAcAo」 uDiCIAL

‐LEI N。 11.101′2005

C′ PEDIDOS DE TUTELA DE URGЁ NC:A E DE GRATUIDADE DA JUSTiCA,
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL OU PARCELAMENTO DAS CuSTAS

PRECISAO AGRO COMERCIO E REPRESENTACoES LTDA,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 01.683.539/0001-

55, com lnscrigSo Estadual no 169/0006959, com sua Sede Administrativa

localizada na Rua Sete de Setembro, no 2.555, interior do Municipio de Augusto

Pestana - RS, em conformidade com seu Contrato Social, neste ato

representada pelos seus s6cios diretores MARCO AURELIO PALHARINI,

brasileiro, comerciante, casado pelo regime de comunhSo universal de bens,

nascido em 2610211965 e natural de ljui (RS), inscrito no cadastro de pessoa

fisica sob o no 474.471.840-04, portador do Registro Geral no 7031573277,

expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Assis Brasil, no 728,

Centro, no Municipio de Augusto Pestana - RS e JORGE JUAREZ MULLER,

brasileiro, comerciante, casado pelo regime de comunhao universal de bens,

nascido em 03/03/1959 e natural de ljui (RS), inscrito no cadastro de pessoa

fisica sob o no 308.336.630-20, portador do Registro Geral no 3011932054,

expedido pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Treze de Maio, no 770,

Centro, no Municipio de llui - RS, por seus procuradores, vem, respeitosamente,

perante Vossa Exceldncia, com arrimo nos artigos 47 a 51 , da Lei no 'l 1 .101/2005

(doravante LRF), ajuizar o presente pedido de RECUPERACAO JUDICIAL,

pelos seguintes fundamentos de fato e de direito.
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1. euEM E I pnecrsAo AGRo couERcto E REpREsENrag6es LTDA _

BREVE Hrsr6nrco

A empresa PREC|SAO AGRO COMERCIo E REPRESENTAQOES

LTDA, fundada em margo de 1997, iniciou sediada na metade de um galpio de
madeira, com enderego na Rua Ven6ncio Aires, no Centro do Municipio de

Augusto Pestana.

A forga de trabalho, no inlcio, correspondia a apenas os dois s6cios e
um funcion6rio. A empresa, com foco comercial voltado para o ramo

agropecu6rio, vendia poucas quantidades de rag6es e concentrados para
pecudria de leite, fertilizantes e corretivos, e alguns defensivos.

Com a evolugdo dos neg6cios e aumento da demanda, foi alugado o

restante do armaz6m em que se localizava sua sede, o que ocorreu no ano de

2000, ocasi5o em que j6 contava com cinco funciondrios.

A partir do ano 2001, quando a empresa adquiriu uma propriedade

com armaz6m, sua sede at6 hoje, onde, anteriormente, era exercida a atividade

de uma cerealista, inicia-se uma nova fase: 1. ocorre incremento na oferta de
produtos e servigos; 2. inicia-se investimentos em armazenagem de gr6os e
produgao de sementes. Como o local situa-se na zona rural, com ampla 6rea
para movimentagSo de velculos de carga, foi possivel o trabalho com volumes

expressivos de fertilizantes e calc6rio, e, obviamente, como uma Cerealista, sua

atividade principal.

Ano ap6s ano foram feitas ampliag6es na estrutura operacional, bem

como investimentos na aquisi96o de frota propria para transporte de mercadorias

e graos, tudo para fazer frente ds demandas da empresa. Grande parte dos

investimentos estruturais ocorreram no periodo de 2008 a 2015. Ap6s esse

perlodo todo investimento foi suspenso justamente porque a empresa comegou

a passar por dificuldades financeiras.
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Para atender bem a essas necessidades operacionais, a empresa

conta, atualmente, com 32 colaboradores efetivados, gerando empregos diretos

e outros tantos indiretos, em decorrOncia da sua cadeia de produgdo de servigos

e de circulageo de mercadorias. A PRECISAO tamb6m disponibiliza aos

agricultores que sao seus clientes servigos de assist6ncia t6cnica de dois

Engenheiros Agr6nomos e de um T6cnico Agricola.

Neste cenSrio de bem atender ao cliente, a empresa oferece para a

agricultura regional da RegiSo os seguintes servigos e produtos: rag6es e

concentrados; fertilizantes s6lidos e foliares; calc6rio e corretivos; defensivos;

produgSo de sementes forrageiras; al6m de propiciar o com6rcio de cereais e o

transporte de cargas.

2. DAS CAUSAS DA CRISE

Em sua trajetoria, a PRECISAO sustentou grande parte do seu

crescimento com recursos pr6prios, advindos das pr6prias atividades por elas

desenvolvidas.

Foi assim que adquiriu sua sede atual e nela fez v6rios investimentos

e melhorias, bem como o maquin6rio e a frota de veiculos utilizados at6 hoje.

O crescimento da capacidade instalada permitiu um aumento de

faturamento, mas tamb6m de custo para sua manutengSo, al6m de necessidade

de mais recursos humanos para bem atender a seus clientes, o que lhe obrigou

a tomar medidas para suportar a concorr6ncia do mercado, especialmente na

qualidade de cerealista, seu principal ramo de atividade.

Assim, para se manter competitiva e com qualidade de atendimento,

primeiramente, desde 2015, comegou a realizar contratos de compra e venda

com prego a fixar, modalidade que obriga a cerealista a pagar o valor dos grSos

no momento em que o produtor julgar mais conveniente, conforme cotageo de

mercado do dia escolhido, no qual havia previsSo de pagamento de uma esp6cie

de b6nus, normalmente na faixa de R$ 2,00 por saca, al6m de previsSo

t/
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contratual no sentido de que a pREclsAo suportaria integralmente o 6nus do
frete, pela utilizag6o de sua frota pr6pria, tudo para que o criente escorhesse sua
empresa para vender sua produgio de graos, na esperanga, ainda, que pudesse
barganhar na venda para a rndristria um prego merhor, pera maior quantidade de
graos por operagdo, ou pudesse aproveitar uma melhor cotagao do que a do dia
solicitada pelo cliente, obtendo capital de giro e lucrando com isso.

Todavia, as oscilag6es do mercado de graos, que inclusive geraram
pedidos de pagamento em grande quantidade, por conta do medo da
instabilidade dos pregos e tamb6m por necessidades pessoais dos produtores
que lhe venderam produtos, aliado ao alto custo de sua manutengS0, frustraram
suas expectativas de criag6o de capital de giro e geragdo de lucro, pois
acabaram lhe obrigando, num primeiro momento, a negociar o soja comprado
mas que ainda n6o tinha pago, sem planejamento de lucro pela sua cotagao, e
depois, esgotado esse meio, a buscar dinheiro junto a instituig6es banc6rias,
al6m de promoverem atrasos nos pagamentos de tributos, que incidem em carga
exorbitante sobre suas operag6es.

A partir dai, criou-se um ciclo vicioso em que novas operag6es eram
contratadas para liquidar as anteriores, com juros cada vez maiores, ensejando
endividamento e escasseando os recursos da pRECISAO.

E, se isso nio bastasse, a crise econ6mica que assola a economia
nacional foi a p6 de cal nas expectativas das pREClsAo, que nao consegue
mais sair desse ciclo de endividamento.

Nesse diapas6o, atualmente, a empresa paga, por m6s, em m6dia,
R$ 300.000,00 a titulo dejuros e encargos das suas operag6es banc6rias.

E, al6m disso, a PRECISAO perdeu cerca de dois milhOes de reais
em graos que tinha vendido para a empresa GIOVELLI & CIA LTDA, que, por ter
entrado em Recuperagio Judicial, conseguiu parcelar o pagamento desse valor
numa quantia que n60 supre suas necessidades atuais de capital de giro da

⌒
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mesma forma que se esses grSos estivessem disponlveis, piorando mais ainda

sua situagao fi nanceira.

Logo, sem caixa e sem possibilidade de obter novos recursos, eis que

praticamente esgotados todos os limites perante as instituig6es financeiras, a

PRECISAO n6o consegue mais sustentar suas atividades e arcar com o

insuportdvel peso do endividamento banc6rio.

Em sintese, pode-se dizer que as causas determinantes das

dificuldades vividas pela PRECISAO sao as seguintes: falta de capital de giro,

endividamento bancdrio, elevag6o dos custos financeiros e pesada carga

tributaria, al6m da perda pontual de um valor expressivo, pelo parcelamento de

seu pagamento numa operagao que envolveu uma empresa que atualmente se

encontra em Recuperag6o Judicial

3. O CAMINHO DA RECUPERAQAO JUDICIAL

Pelas raz6es at6 aqui expostas, nao resta outro caminho d

PRECISAO que nao a RecuperagSo Judicial, a fim de buscar uma soluqao

negociada e conjunta com todos os seus credores, de modo a resguardar toda

a gama de sujeitos (empregados, prestadores de servigo, parceiros comerciais)

e interesses (geragSo de renda e titulos) que gravitam em torno dela'

Com efeito, ou a PRECISAO busca socorro judicial atrav6s desta

medida de protegao e renegociag6o coletiva das suas dividas, ou entraria em

mfltiplos processos de execug6es, resultando em inexor6vel fa16ncia'

Prefere enfrentar um a um os seus credores, com seriedade e

transparencia, lutando arduamente para pag6-los. Este 6 o prop6sito desta

medida!

ARecuperagsoJudicialconstituiaformamenosonerosadeenfrentar

os seus compromissos, sem privilegiar este ou aquele credor, permitindo d
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PRECISAO certo tempo e tranquilidade para planejar a continuidade das suas

operag6es e o pagamento das suas dividas

Como 6 cedigo, a crise da empresa atinge todos aqueles que com ela

se relacionam, direta ou indiretamente' Trata-se de um fenomeno cuja

importAncia transborda os limites da esfera privada' merecendo a previsSo de

um..procedimentoconcursal,,fiscalizadopeloPoderJudici6rioepeloMinisterio

P0blico. Nesse sentido, Eduardo Secchi Munhoz afirma que " a primeira diretriz

a ser seguida, portanto, 6 que al6m dos interesses de devedor e dos credores'

o direito da empresa em crise deve buscar uma organizag6o eficiente de todos

os demais interesses, centrando-se na busca da concretizagio do interesse

prirblico". 1

Realgando esse perfil institucional da empresa' calha invocar as

preciosas diretrizes de Alberto Asquini:

"ora, a empresa, sob o perlil corporativo' oferece um exemplo tipico de

instituigao Na empresa como organizagSo de pessoas'

compreendendo o empresario e os seus colaboradores' concentram-

se todos os elementos caracteristicos da instituigao; o fim comum' isto

e, a conquista de um resultado produtivo, Socialmente util' que supera

osfinsindividuaisdoempresario(intermediagao,lucro)edos
empregados (salario); o poder ordenat6rio do empresario em relagao

aostrabalhadoressubordinados;arelagaodecooperagSoentreesses;

a consequente formaqao de um ordenamento interno da empresa que

confere as relagoes de trabalho' alem do aspecto contratual e

patrimonial, um particular aspecto institucional "2

E, pois, a recuperagSo judicial o meio para superar a crise empresarial

atualmente deflagrada atrav6s de um s6lido plano de recuperagSo que concilie

os interesses da Requerente, dos empregados' da comunidade e dos seus

credores.

;-*^r-, aor**"*u-^*raqdes sobre os rimires do poder iurisdicional Revista de Direito

Bancdrio e do Mercado de capitai, 
"il;;ri;, 

Editora Revisra dos Tribirnais. ano 10. n. 36. p' I 87'2007'

2 asor IINI. Alberto (trad. Fauio ronJerio.frrutoy. re.n, oa Empresa- Revista de Direito Mercantil' sao

aJ"-,-eai,"." n*isia dos Tribunais' n l04' p t l3' out-dez 1996'

/
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A crise, a "doenga,, empresariar, 5 da ordem dos negocios. como bemsinala Gladston Mamede, ,,o legislador reconhece
ocorr6ncia de situagao de ( 

que a possibilidade de

empresa, ou seja, u ,r, 
''t" econ6mico-financeiras 6 pr6pria - e inerente - d

negociais,,.3 
)rente ao desenvolvimento de empreendimentos

por isso da exist6ncia e da import6ncia de uas empresas no momento de crise, tarcomo destaca #::il':ffi:::i,ot"
,,Evidente 

e a imponancia que a empresa possui para a economia de

;l:j:^::t:t" 
tanto que erande parte dos empresos e da produeeo

tqueza 6 criada pela sua atuagao no contexto regional e mundial.(...) A enorme participagEo que a empresa possui na economiamoderna foi notada tamb6m sobn
Verificou-se que a riquidagao o, 

o direito farimen',r crSssico.

consequenciasparaasociedade.rr:.::::::rr?j:::f^::r:J.:"":
acionistas, merc€do, etc., e que esta institui€o nao se coadunava maiscom a rearidade empresariar, e da sua importancia como fonte depreservageo do capitalismo. Enteo, o novo direito falimentar procura
estabelecer alguns mecanismos extrajudiciais e judiciais para tentar
salvar g6q empresa ainda vi6vel do ponto de vista economico efinanceiro.,,

Nesse sentido, a Lei 11.10112005 visa recuperar aquelas empresas
que se mostrem vidveis. Nas palavras de Fdbio Ulh6a Coelho, ,,para 

merecer arecuperageo judicial, a sociedade empres6ria deve reunir dois atributos: terpotencial econ6mico para reerguer_se e import6ncia social,,s.

ln casu, estamos diante de empresa inequivocamente vi6vel e
eficiente' de destacada import6ncia no cen5rio locar e potenciar para se reerguer.

⌒

3 MAMEDE, Gladston. Fal€ncia e Recuperagio de Empresas, v. 4. 56o paulo: Atlas, 2006, p. l g2.4 SIMIONATO, Frederico Augusto Mon". rrrt o" a. ii."i 
" 
i"ri-l#. Rio de Janeiro: Forense,200g.'COELHO, F6bio Ulh6a. Curso de Direito Comercial, v. :, i" J- ir"i_": Saraiva, 2007, p. 383.
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Certamente, a persistir o quadro atual, o pakim6nio da PRECISAO
seria engolido pelo endividamento e pelos juros devoradores. A queda de
rentabilidade das operagoes desaguaria em permanente e crescente prejuizo,
ou seja, cada dia perderia mais. penhoras on rine de seus recursos financeiros
essenciais e, depois, constrig6es sobre seus bens resultariam na sua falencia, o
que deve ser evitado a todo o custo. Nesta rearidade, seus fornecedores de
insumos e de capital de giro, como credores quirograf6rios, perderiam tudo. Os
pr6prios credores priviregiados iriam ter a concorr6ncia das rescis6es
trabalhistas e dos encargos fiscais e dificirmente recuperariam seus cr6ditos.

Neste confronto, a toda evidencia, o sacrificio de participar desta
RecuperagSo Judiciar ser6 muito menor e, por conseguinte, mais vantajoso para
todos do que um eventuar processo farimentar, tar como prereciona Marcos de
Barros Lisboa:

"pela 6tica do devedor e administrador da empresa, essa e a melhor
arternativa para ariviar a crise financeira e manter a viabiridade de seu
neg6cio, evitando a falencia e, consequentemente, preservando ou
mesmo maximizando seu patrimonio. Na vis6o dos credores, a
superaeao da crise financeira da empresa aumenta as perspectivas de
recuperag6o de creditos concedidos, a manutengeo ou mesmo a
realizageo de novos neg6cios. J6 para os trabalhadores, o objetivo 6 a
manutengeo dos empregos e a criag6o de condig6es efetivas para que

os salarios e beneficios em atraso sejam devidamente ressarcidos.
para as Fazendas prjblicas, o sucesso na recuperagao da empresa
representa uma garantia de recebimento de tributos nao recolhidos e,
principalmente, de que o fluxo neo sere interompido pela fal6ncia,,.6

Assim, neste processo de recuperag6o, colima a PRECISAO
readequar seu passivo, reavallar sua estrutura de custo fixo e obter um ,,f6lego,,

para garantir o volume de caixa necess5rio ds suas operag6es, sem o impacto
asfixiante dos custos financeiros atualmente praticados.

6 LISBoA, Marcos de Barros et ali. A Racionalidade Economica da Nova Lei de Fal€ncias e de
Recuperagao de Empresas. In pAIVA, Luiz Femando Varente de (coord.). Direito Faumentar e a Nova Lei
de Fal€ncias e RecuperagAo de Empresas. Sao paulo: euartier Latin, 2005 ,p.45_46.
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4. DOS PRESSUPOSTOS E DOS REQUISITOS LEGAIS

DO CABIMENTO' ln casu, estamos diante de sociedade empres6ria

(art. 10, da LRF), com mais, muito mais, de dois anos de registro na Junta

Comercial e de atividades empresariais (art. 48, caput, da LRF)'

DO FORO COMPETENTE. Considerando que a sede e o principal

estabelecimento da Requerente, de onde emanam todas as decis6es

empresariais, situa-se em Augusto Pestana - RS, 6 este o foro competente para

o ajuizamento da Recuperagio Judicial (art. 30, da LRF).

DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS

LEGAIS. A Requerente atende ao pressuposto de admissibilidade do

requerimento de Recuperagio Judicial, previsto no art. 48, da Lei 11 .10112005.

Com efeito, tal como atestam os documentos anexos:

A Requerente exerce regularmente (certid6es simplificadas da Junta

Comercial) suas ativldades h6 mais de dois anos (contrato social e

suas alterag6es);

A Requerente nao esta e nem nunca esteve submetida a processo de

falencia recuperagao judicial, recuperagSo judicial com base no plano

A especial, nem concordata (certid6es negativas);

Os administradores, s6cios ou titulares da Requerente nao foram

processados, nem condenados a nenhum dos crimes previstos na Lei

1 1.1 01 l20OS (certid6es negativas);

Por outro lado, a Requerente preenche os requisitos formais para o

processamento do procedimento em tela mediante a juntada dos seguintes

documentos (art. 51, da Lei 11.101/2005):

Atos constitutivos atualizados da Requerente e certid6es simplificadas

da Junta Comercial do RS;
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Demonstrag6es contabeis da Requerente, relativas aos tres Utimos
exercicios sociais (201 5, 2016 e 2017 , encerados em 31/12 de cada
ano), contendo balanQo patrimonial e demonstrageo de resultados
acumulados, mais o balancete especial levantado desde o
enceffamento do riltimo exercicio social (data base 06/201g, porque
ainda nao terminado o terceiro trimestre do ano corrente);

Relatorio de fluxo de caixa e sua projegao para os proximos meses
relativos a Requerente;

Relageo nominal dos credores da Requerente;

Relagao do quadro de empregados da Requerente;

Rerag5. de bens particurares dos s6cios controradores e dos
administradores da Requerente, demonstrada pela declarageo de
imposto de renda de cada um deles, onde consta essa informagao;

Extratos atualizados das contas bancarias da Requerente;

Certidao do cart6rio de protestos da Requerente;

Certid6es negativas fiscais da Requerente;

RelaQeo de todas as ag6es judiciais envolvendo a Requerente.

Destarte, vi.vel deferir o processamento da Recuperag6o Judicial da
Requerente, o que se requer.

5. DAS TUTELAS DE URGENCIA

Todos os requerimentos abaixo formulados contemplam situag6es
suscetlveis de dano irreversiver d Requerente. Acaso nao deferidos, certamente
o resultado ritil do processo estard, em menor ou maior grau, prejudicado.

Ali5s, em nenhum outro caso o resultado [til do processo 6 mais
dependente das tutelas de urgEncia do que na Recuperag6o Judicial.
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A Recuperagio Judicial 6 um processo complexo que demanda umas6ria de medidas judiciais tendentes a garantir um resurtado [tir, quar seja, apreservagao da empresa, em conson6ncia com o disposto no att. 47 da LRF.

por isso, o processo dos autos bem materializa hip6tese de aplicag6odo artigo 300 e seguintes do cpc, atrav6s das tuteras antecedentes adiantevindicadas.

s.l DA SUSTACAO 
^?gg_ 

EFETTOS DOS pRorEsTOS E DOsAPoNTAMENToS Nos cADAsTioI bejruiffi 
",ENTES

A primeira medida indispens6vel neste momento 6 a suspenseo dosefeitos dos protestos a lavrar contra a Requerente e das inscrig6es nos cadastros
de inadimplentes decorrentes de dividas sujeitas a este procedimento.

Se atualmente ndo possui protestos ativos, estes serao uma certeza
com a inadimpr6ncia das dividas submetidas ao procedimento. ocorre que estas
dividas estardo com a exigibilidade suspensa, por forga clo art. 52, lll, da LRF.

Ou seja, a Requerente ter6 dividas que nao pode suportar neste
momento' o que justifica o ajuizamento da presente medida. E por estar em
Recuperagdo Judicial 6 vedado o pagamento destas dividas. Logo, a
manutengao dos protestos e das inscrig6es nos cadastros de inadimprentes 6
in6cua.

Ademais, durante a Recupera96o Judicial, as empresas recuperandas
s60 0brigadas a fazer constar a expressS0 "em Recuperag60 Judiciar,,em todos
os documentos, atos e contratos em que figurem como parte, consoante
disposig60 do art. 6g, da Lei no 11 .10112005. como se ve, o protesto e a inscrigdo
nos cadastros de inadimprentes sao substituidos pera obrigat6ria e irrestrita
publicidade da condigdo de recuperanda.

por outro lado,

Requerente decorrentes da

6 inquestion6vel o prejuizo As operag6es
manutengdo destes apontamentos e registros,

ｄａ
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que atuarmente a concessao de cr6dito e de prazos no fornecimento de bens ouna prestagS0 de servigos esta diretamente atrelada a consurta aos cadastros deinadimplentes.

Nio por outra razeo o nosso poder Judici6rio recebe diariamente umaenxurrada de ag6es visando sustar protestos e suprimir inscrig.es nos cadastrosde inadimplentes.

Como se v6, a manutengdo dos protestos e dos
6rg5os cadastrais nenhum beneficio traz aos credores,
prejulzo acarreta d Requerente.

O nosso egr6gio Tribunal de Justiga j6 deu amparo d pretensao daRequerente:

,AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALENCIA E CONCORDATA.
RECUpERAQAO JUDtCtAL. ASStsTENCtA JUDtCtARtA GRATUtTA.
PESSOA JURIDICA.

Havendo documentageo habir que conf,rma a situagS. deficitaria da
parte, bem como a condigao de empresa que se encontra em processo
de recuperaQeo, demonstrando a real necessidade pela
impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuizo da
atividade empresariar, deve ser deferido o pedido de assistencia
judiciSria gratuita a agravante.

SUSPENSAO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS EXISTENTES,
PROtBtQAo DE NOVOS APoNTAMENTOS E VEDAQAo DA
TNSCR|QAo EM CADASTROS DE |NAD|MPLENTES. coNDtQAO
RESOLUTIVA.

Medida a ser adotada consoante interpretagao do instituto da
recuperageo judicial conforme o principio da fungao social da empresa,
visando e preservag6o da atividade condicionada ao cumprimento dos
deveres e obrigag6es assumidos no plano de recuperageo.
AGRAVO PROVIDO, DE PLANO, EM DECISAO MONOCRATICA."
(Agravo de Instrumento N" 7005431 1 1S4, euinta Camara Civel,
Tribunal de Justiga do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado
em 29104t2013\

apontamentos nos

mas imensurdvel



よЧ

い

⌒

A esse respeito, vSlido colacionar brilhante excerto do ac6rdSo

exarado no Agravo de lnstrumento no 70046758827, da lavra do eminente

Desembargador Artur Arlindo Ludwig:

Em que pese a ausencia de previsao legal, a interpretagao, no caso,

deve ter em conta o Principio da fungao social da empresa.

Encontra-se em andamento o pedido de recuperagao judicial, instituto

incompativel com a continuidade de protesto dos titulos, inviabilizando

a pr6pria reorganizagSo da pessoa juridica, dependente de credito

banc6rio para continuar as atividades.

Nessas condig6es, tenho que seguindo o objetivo maior da lei de

recuperagao judicial, qual seja, de justamente adotar providCncias que

viabilizem uma franca recuperageo da empresa, evitando a bancarrota.

Dessa forma, estando a recorrente em amplo processo de recuperagao

judicial seria inadequado manter-se os efeitos dos protestos langados

e autorizar os futuros, dificultando a operacionalizageo das atividades,

frustrando a relageo comercial, sobretudo, com as instituigoes

financeiras.

Assim em atengao aos principios norteadores da Lei no 11.10112005,

especialmente o da preservagao da empresa, requerem a sustagao preventiva

dos efeitos dos protestos a lavrar em desfavor da Requerente por forga de

d6bitos sujeitos a este procedimento, bem como a supressdo dos apontamentos

nos cadastros de inadimplentes por tais dividas, mediante oficio aos

Tabelionatos de Protestos das comarcas em que a PRECISAO possui sua sede7,

ao SERASA EXPERIANB e ao SPC9, determinando o cumprimento da medida,

sob pena de multa a ser arbitrada por V. Exa.

ハ

5,2 DO iMPEDIMENTO DE NOVOS DEBITOS NAS CONTAS DAS
REQUERENTES POR FORcA DE DiVIDAS SUJE:TAS A RECUPERAcA0
JUDICIAL

7 Rua Sete de Setembro, ne 1688, sala 03, Centro, Augusto Pestana - RS; CEP:98740-000
I Rua Mostardeiro, ne 366, conj. 1202, lndependCncia, Porto Alegre - RS; CEP: 90430-000
e Rua Doutor Flores, ne 240, Centro Hist6rico, Porto Alegre - R5; CEP:9OO2O-121.



J5
llt)

O deferimento de Recuperag6o Judicial n5o 6 de imediato

conhecimento dos credores. Muitas vezes, estes somente tomam conhecimento

a partir da correspond6ncia do administrador judicial (aft. 22, l, "a", da LRF).

Por isso 6 que, inobstante o deferimento do processamento jd tenha

ocorrido, muitas vezes os bancos seguem debitando nas contas das empresas

parcelas das operag6es sujeitas ao procedimento, juros do cheque especial e

outras rubricas criadas sob algum rotulo engenhoso, o que lhe 6 vedado.

E o que prelecionam CASSIO CAVALLT e ROBERTO AYOUB ao

comentar os efeitos da suspensSo das ag6es e execug6es operada com o

deferimento do processamento:

"N5o apenas atos processuais de execugeo ser5o suspensos, pois

tambem sera suspensa qualquer ag6o de direito material que acarrete

desfalque patrimonial a empresa devedora. Nessa mesma linha,

enquanto perdurar o automatic stay, nao pode instituigao bancaria

debitar na conta corrente da empresa devedora valores referentes a

contratos anteriores i recuperagSo.'10

Consequentemente, a Recuperanda, que j6 vive um aperto no seu

capital de giro (caixa), fica em situagSo desesperadora, pois n6o tem mais cr6dito

disponivel nas fontes convencionais e tem seus parcos recursos retidos

indevidamente.

A solugdo 6 requerer ao Juizo da recuperag6o judicial a intimagdo dos

bancos para restituam os valores ou para que depositem judicialmente.

Colimando agir preventivamente e, com isso, evitar a constante

intervengeo jurisdicional, a Requerente formula pedido de tutela de urg6ncia

consubstanciado na intimagSo dos bancos abaixo mencionados para que se

abstenham de efetuar d6bitos decorrentes de operag6es contraldas antes do

10 AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, C6ssio. A construgeo jurisprudencial da recuperacso judicial de
empresas. Rio de.ianeiro: Forense, 2013, p. L33.
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pedido de RecuperagSo Judicial nas contas, ou em qualquer operagao

financeira, vinculadas a PRECISAO:

Banrlsul Augusto Pestana

Endere9o: Rua Sao Francisco, n° 584,Centro Augusto Pestana/RS

CEP:98740-000

Tel:(55)3334-1261

Sicredi Augusto Pestana

Endere9o: Rua Cel AntOnio Soares de Barros, n。  1461, Centro

AugustO Pestana/RS CEP:98740-000

Tel:(55)3334-1148

Sicrediり ui

Endere9o:Rua XV de Novembro,217,Centro Augusto Pestana′ RS
CEP:98740-000

Tel:(55)3331-7400

Sicredi de Cruz Aka

Endere9o:Rua General Camara,lo37,Centro AugustO pestana′ RS
CEP:98740-000

Tel:(55)3321-92000

Sicredi Boa Vista Do Cadeado

Endere9o: Rua Francisco Barasol, n。  316, Centro Boa Vista do

Cadeado/RS CEP198118-000

TeL:(55)3643-1072

Banco do Bras‖ Augusto Pestana

Enderecol Rua Sao Francisco, n° 462, Centro Augusto Pestana/RS

CEP1 98740-000

TeLI(55)3334-1181

Santanderり ui

Endere9o:Rua 15 de Novembro,n° 374,Centro りuf/RS CEP:98700-

000

TeL:(55)3331-8600

Banco Volkswagen

ハ
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EndereQo: Av. Carlos Gomes, no 1501,
003

Tel.: (51) 3378-3100

Bradesco ljui

Endefego: Rua Floriano peixoto n. 204,
000

Tel.: (55) 3305-O3SO

Cresol Augusto pestana

Enderego: Rua Guilherme Hasse no
Pestana/RS CEp: 98740_OOO

Tel.: (55) 3J34-1171

Porto Ategre/Rs CEp: 90480_

Centro. IjuilRS CEp: 9BZOO-

1 101, Centro. Augusto

5.3 DA VEDAQAO OC RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AS ATIVIDADESDA REQUERENTE

Outra medida imprescindivel ao sucesso da Recuperagio Judicial diz
aplicageo da parte final do $3o1r, do art. 49, da LRF, de forma

Sucede que a Requerente possui diversos bens essenciais dados em
garantia fiduciSria em favor de instituigoes financeiras. por certo as instituig.es
financeiras credoras das operagoes garantidas por tais bens invocarao o odioso
privil6gio do art. 49, g 30, da LRF. lsso porque, em um primeiro momento, a
Requerente n6o conseguird arcar com as parcelas destes financiamentos.

lndependentemente da sujeigio ou n6o destes cr6ditos ao
procedimento ora instaurado, a verdade 6 que a parte final do aludido g 30, do
art' 49' da LRF, impede a venda ou a retirada dos bens essenciais d atividade
empresarial das empresas pelo prazo de blindagem do art. 60, g 4., da LRF.

rr "$ 3o Tratando-se de credor titular.da posigio de proprietiirio fiduci6rio de bens m6veis ou im6veis, dearrendador mercantit. de proprietd.rio ou piomitente ;;;;;;;;;;;"ret cujos respe*ivos contmtoscontenham cliiusura de inevooabirida!s ou'irretratauitioaairr"rJr" 
",, incorporag.es imobiri6rias, oude proprieririo em contrato de"venda com reserva de domfnio, seu crddito nao se submeter, aos efeitos darecuperagdo judiciar e orevarecer5o os direitos a" p.opri"aui- roii" I coisa e as condig.es contratuais,observada a legislaqdo iespecliva. nio se permitindo. conruoo. orruni. o pru^ de suspensao a que se refereo g 4" do art 6' desta Lei, a venda ou a retir"ou ao .tru.i".ir",ia io a"-"r.,Loo. ao. uens de capiral essenciaisa sua atividade entpresarial." vr uvJ uexr uE ui'Prlat essel]ctats 

/.4

respeito d

preventiva.
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A jurisprud€ncia do colendo STJ j6 assentou que cabe ao Juizo da

RecuperagSo Judicial a tutela dos bens essenciais:

"CONFLITO POSITIVO DE COMPETENCIA. RECUPERA9AO

JUDTCTAL. AQAO DE BUSCA E APREENSAO. BEM MOVEL.

ALIENA9AO FIDUCIARIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL.

ESSENCTALTDADE DO BEM. AFERtQAO. COMpETeNCtA DO JUIZO

UNIVERSAL.

1. Ainda que se trate de cr6ditos garantidos por alienagao fiduciaria,

compete ao juizo da recuperagao judicial decidir acerca da

essencialidade de determinado bem para fins de aplicageo da ressalva

prevista no art. 49, S 3", da Lei no

11.101D005, na parte que neo admite a venda ou a retirada do

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao

desenvolvimento da atividade empresarial.

2. lmpossibilidade de prosseguimento da ageo de busca e apreensao

sem que o juizo quanto a essencialidade do bem seja previamente

exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado

o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6", S 4', da

Lei n. 1 1.10'l12005.

3. Conflito de competCncia conhecido para declarar a compeiencia do

Juizo de Direito da 1'Varc dos Feitos de RelagSo de Consumo Civeis

e Comerciais da retirada de bens essenciais a atividade da

recuperanda, que atua no ramo de transportes.

4. Conflito conhecido. Estabelecida a competCncia do julzo em que se

processa a recuperagao judicial."

(STJ, CC 146.631/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA

SEEAO, julgado em 1411212016, DJe 19t12t2016\.

No caso da Requerente, h6 veiculos que fazem a remogao e

transporte de graos, fertilizantes, calcario, entre outros, e pavilh6es comerciais

em alvenaria dados em garantia em operagOes banc6rias, conforme abaixo

especifi cado (documentos anexos):

Banrisul Augusto Pestana

Bens: lm6vel objeto da matricula 10.037 do CRI de Augusto

ａｎａ
／
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Enderego: Rua Seo Francisco, no 584, Centro. Augusto Pestana/Rs

CEP: 98740-000

Tel.: (55) 3334-1261

Sicredi Augusto Pestana

Bens: Veiculos de placas ITS 3399, IQK 'l'166 e lwl 4107

Enderego: Rua Cel. Antonio Soares de Barros, no 1461, Centro.

Augusto Pestana/RS CEP: 98740-000

Tel.: (55) 3334-1 148

Banco do Brasil Augusto Pestana

Bem: Velculo de placas ITZ 7559

Enderego: Rua Sao Francisco, no 462, Centro. Augusto Pes'rana/Rs

CEP: 98740-000

Tel.: (55) 3334-1181

Banco Volkswagen

Bens: Veiculos de placas IXU 8582 e IXU 8511

Enderego: Av. Carlos Gomes, no 1501, Porto Alegre/Rs CEP: 90480-

003

Tel.: (51)3378-3100

Bradesco ljui

Bem: Veiculo de placas IOZ 1 119

Enderego: Rua Floriano Peixoto no 204, Centro. ljui/RS CEP: 98700-

000

Tel.: (55) 3305-0350

Gize-se que o im6vel objeto da matricula 10.037 do CRI de Augusto

Pestana igualmente comporta a aplicagao da parte final do art. 49, $ 30, da LRF,

mormente por se tratar do local em que a Requerente desenvolve suas

atividades (guarda seus greos e produtos).

Destarte, os ban@s antes mencionados devem ser oficiados para se

absterem de retomar ou consolidarem a propriedade dos bens apontados, at6

que seja certificado nestes autos o transcurso do prazo do art. 6o, $ 4', da LRF.

6. DA GRATUIDADE DA JUSTIQA
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A concessS0 da Gratuidade da Justiga se destina a viabirizar o acesso
d justiga de quem n50 tem condigoes de arcar com as custas sem prejuizo desua manutengdo.

Na presente demanda a concessdo do beneficio se faz necess6ria emraz50 da atuar situaqao financeira da pRECrSAo, que est5 rutando para n60 falir,ndo possuindo, de forma momentaneamente e talvez permanente, condig6es
financeiras de arcar com eventuais custas processuais_

O art. 9g do CpC/15, que disp6e sobre a Gratuidade da Justiga prev6
a concessao dessa benesse d pessoa juridica, consagrando o entendimento de
que a carta Magna de lggg n60 restringiu tar beneficio tao somente ds pessoas
fisicas.

ハ

,,Aos que comprovarem insuficiCncia de recursos,,, diz a ConstituigaoFederal em seu art. So, LXXIV. o EstaOo prestara 
.a""i"ten""lrr]Oili

integral e gratuita.

Ademais, a jurisprudencia vem aceitando a concessao do beneficio
para empresas e outras pessoas juridicas que se encontram em dificurdade e
que comprovam a indispensabiridade da isengao de custas para o arcance do
Poder JudiciSrio antes mesmo da vigEncia do CpC de 2015:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DIREITo  PRIVADO  NA0

ESPECiFICADO ASSlsTENCIA JUDiCIARIA GRATUITA PESSoA

」URIDICA CABIMENTO O beneficiO da assisЮ
nciajudici`“ a gratula

pode ser cOncedido as pessoas iurfdiCas que comprOvarem nao

possuir condi96eS de supOrtar o pagamentO das custas processuais e

hono屯 面Os advOcaticios sem preJuレo de suas a‖ vidades Precedentes

do ST」 cabimento da cOncessao da AJG RECURSO PROVIDO

(Agravo de lnstrumentO N0 70041862269, Dёcima S61ma Camara
CiVeL Tribunal de」us19a dO RS,Relato「 :Luiz Renato Alves da s‖ va,

」ulgadO em 01/o4/2011)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DIREITO  PRIVADO  NAo

ESPECiFICADO AcAo DECLARATORIA A」 C PESSOA JURIDICA
O benefiCiO da A」 G em favOr da peSSOa juridiCa deVe ser COncedidン
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apenas em situagoes especialissimas, quando demonstrada a
indispensabiridade a empresa posturante, sem o que ficaria inibida de
demandar judicialmente. No caso em julgamento, a empresa
postulante demonstra fazer jus ao beneflcio. AGRAVO DE
TNSTRUMENTO pRovtDo. DEC|SAo MoNOCMT|CA. (Agravo de
lnstrumento N" 70043310234, Vigesima Camara Civel, Tribunal de
Justiga do RS, Relator: Walda Maria Melo pierro, Julgado em
13t06t2011)

Tanto 6 assim, que foi editada, em 0110812012, junto ao STJ, a
Sumula no 481, que se ad6qua exatamente d situagdo em epigrafe:

Faz jus ao beneficio da justiga gratuita a pessoa juridlca com ou sem
fins rucrativos que demonstrar sua impossibiridade de arcar com os
encargos plocessuais.

A documenta96o (balangos negativos e demonstragoes de resultado
dos ,ltimos tr6s anos - 2015,2016 e 2017, balancetes dos dois primeiros
trimestres deste ano de 201g, bem como projegdo de caixa para os pr6ximos 12
meses e extratos banc6rios atuarizados) ora juntada faz prova da necessidade
da concess.o do beneficio preiteado, uma vez que demonstram a fragiridade das
finangas. e as dificurdades econ6micas enfrentadas para adimpremento dos
d6bitos da parte requerente.

Assim, requer_se a concess6o da Gratuidade da Justiga d PRECISAO
para que ela tenha acesso d tutela jurisdicional pretendida.

Sucessivamente, caso indeferido o pedido acima, requer o
deferimento de pagamento das custas ao finar do prazo de 2 (dois) anos previsto
no art. 61 da LRF.

lsso porque a recuperagao judiciar tem por objetivo viabirizar a
superageo da situagio de crise econ6mico_financeira do devedor, a fim de
permitir a manutengao da fonte produtora, do emprego dos trabarhadores e dos
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservaQao da empresa, sua
fung50 sociar e o estimuro d atividade econ6mica (aft.47 dalei n.11.101/05).

/
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E, nesse contexto, o indeferimento da concessSo da Gratuidade da

Justiga ou do pagamento das custas ao final pode causar lesdo grave e de dificil

reparageo, eis que a Requerente corre o risco de nao poder estar em Julzo e,

neste caso, ter a possibilidade de recuperar a empresa, pot ruzeo apenas

econ6mica.

E cedigo que inexiste vedagao legal que impossibilite a concessao de

ptazo paa o pagamento das custas processuais e nao se vislumbra prejuizo

para o Estado, nem para os servidores que percebem custas, porque neo se

trata de exoneragao do recolhimento, mas somente de postergagao no tempo,

frente a alegagSo de impossibilidade momentanea de atender as despesas

emergenciais.

Outrossim, frisa-se, por oportuno, que a possibilidade de recolhimento

das custas por parte da PRECISAO, no caso em tela, deve ser examinada

conjuntamente com o principio da preservagio da empresa, que revela que a

efetiva recuperagao da atividade nao encerra interesse exclusivamente do

empres6rio.

Deste modo, a fim de se evitar eventual prejuizo ao direito

constitucional de acesso ao Judici5rio - art. 50, XXXV e LV, 6 de ser possibilitado

que o pagamento das custas ocorra somente ao final da a96o'

Neste sentido, o STJ je se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS, PREPARO. PREVIO. CPC, ARTIGO

257, INTERPRETAQAO AMOLDADA A REALIDADE DO CASO

CONCRETO,

1. A interpretagao das disposig6es legais nao pode desconsiderar a

realidade ou a chamada "natureza das coisas" ou a "l6gica do

razoavel". Com afeiQso a instrumentalidade do processomeio e neo

fim, deve guardar o sentido equitativo, l6gico e acorde com as

circunstancias objetivamente demonstradas. O direito n5o e iniusto ou

desajustado a dita realidade.

,/
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2. No caso, considerada a situageo financeira da parte interessada, se
inarredevel a exigCncia do recolhimento previo, o valor das custas, por
si, impediria a defesa, interditando o acesso ao poder Judiciario.
Demais, adiar o recolhimento para o final do processo, neo significa
ordem isencional.

3. precedentes.

4. Recurso sem provimento.

(Resp 161440/RS, 1a Turma, STJ, Ret Min. Mitton Luiz pereira)

No mesmo diapasio, j6 decidiu o TJRS:

AGRAVO DE!NSTRUMENTO RECUPERA9Ao」 uDICIAL AcAo
DE RESPONSABILIDADE DE SOClo PAGAMENTO DE CUSTAS A0

FINAL POSSIBILIDADE

Diante da alega9うo da agravante, no sentido de estar atravessando

sOria crise ecOnomicO_lnanceira, cOnsiderando o prOcedimentO de

recuperaφ o judiciaL mostra― se razo`vel o defe“ mento do pedido de

recolhirnento de custas ao finaL Tal medida nao acarreta prejuレ
o ao

processo e resguarda a parte do「 isco de danos de dific‖ repara9うo

RECURSO PROVIDO,EM DECISAo MoNOCRATlcA

(Agravo de instrumento N°  70067205138, Quinta Camara clvel,

Tribunal de Jus19a dO RS,Relato「 :Isabel Dias Almeida,Julgado em

15/12/201o

EMBARGOS DE DECLARAcAo EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

DESPESAS PROCESSUAIS POsSIBILIDADE DE PAGAMENTO A

F:NAL,FACE A0 0UE DiSPOE O ART 50,INC XXxlv,DA CF/88

0 pagamento das custas processuais podenao ser pagas a inat face

ao que disp6e a CF/88 em seu art 5° ,inc X〕o(IV,que garante acessO

a todos a jus19a,independente dO pagamentO de tais despesas

ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS

(Embargos de Declara9ao N。  70061969218, Sexta Camara civet

T百 bunai de 」usti" dO RS, Relator: Lurs AugustO cOelho Braga,

」ulgado em 26/03/2015)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  ASSISTЁ NC:A  」UD:CIARIA
GRATUITA PESSOA 」URIDICA SOMuLA N。  481 DO STJ
AUSENCIA DE PROVA DA EFETiVA NECESSiDADE EMPRESA EM

RECUPERAcAo」 uDICIAL PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL

POSS:BILIDADE NO CASO coNCRETO                /

⌒
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A pessoa juridica faz jus ao beneficio da assistcncia judiciSria graruita,
desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. A srmpres aregagao de insuficicncia financeira, neo serve
para comprovar a necessidade da AJG, uma vez que gera presungeo
relativa. Neojuntando a parte recorrente prova da real impossibilidade
de arcar com as despesas processueis, invidver a concesseo do
beneficio pleiteado no caso concreto. Aplicagao da Sumula no 4g1 do
STJ Contudo, tratando_se de empresa em recuperagao judicial, o que
revela a dificuldade financeira por ela enfrentada, bem como por
importar em pagamento de custas em ageo de valor expressivo, deve
ser deferido o pagamento de custas ao final. precedentes do TJRS e
STJ. Agravo de instrumento parcialmente provido liminarmente.
(Agravo de lnstrumento No 70057371121, Vig6sima Segunda Camara
civer, Tribunar de Justiga do RS, Rerator: carros Eduardo zieflow Duro,
Jutgado em 07 t1 1t2013).

AGRAVO DE TNSTRUMENTO. RECUPERAQAO JUDtCtAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. DEFERIMENTO EM SEDE
RECURSAL. RAZOABTLTDADE NA MANUTENQAO.

Considerando je ter sido defeida a possibilidade de recolhimento das
custas ao final em sede de anterior agravo de instrumento promovido
pela recorrente, vi6vel o recebimento do apelo nos autos do processo
de recuperagao judicial, independentemente de preparo. Hipotese em
que comprovada a dificuldade financeira momentanea da postulante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISAO
MONOCRATICA.

(Agravo de lnstrumento No 70049976061, euinta Camara Civel,
Tribunal de Justiga do RS, Relator: lsabel Dias Almeida, Julgado em
26t07t2012).

Outrossim, 6 de se observar que o art. gg, SS So e 60, do CpC,
permitem a concessao parciar do beneficio, isto 6, em reragao a argum ou arguns
atos processuais, bem como a redugao do percentual das despesas do processo
ou, ainda, o parcelamento de despesas que tenha que adiantar no curso do
processo, do que se depreende que h6 permissivo legal, se analisadas essas
normas de forma conjunta, para o deferimento do pleito.

Por fim, tamb6m de forma sucessiva, caso indeferido o pedido de
pagamento de custas ao flnaI,requerhalaredu950dOpercentualdasdespesal′

`′

/

⌒
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do processo e seu parcelamento, para que a parte Requerente n6o fique sem
acesso ao Poder Judici6rio e consiga recuperar sua empresa, evitando sua
fal6ncia.

7. DOS PED]DOS

ISTO pOSTO, com o fito de reestruturar suas atividades empresariais,
sanear o estado de crise e preservar as empresas, requerem a V. Exa. se digne
reconhecer o preenchimento dos requisitos para o exercicio da pretensao,
deferindo o processamento da Recuperagdo Judicial da PRECISAO, com a
adogao das seguintes medidas:

a) nomeagdo de administrador judicial;

b) suspensao de todas as ag6es ou execug6es contra as Requerentes
at6 que se decida quanto a concessao ou n60 da Recuperag60 Judiciar, merc6
da orientagSo jurisprudencial que tem prorrogado o art. 60, g 40, da LRF;

c) determinar a dispensa da apresenta96o de certid6es negativas para
que o devedor exerga suas atividades, exceto para contratagao com o poder
Priblico ou para recebimento de beneficios ou incentivos fiscais ou credificios,
observando o disposto no art. 6g desta Lei;

d) intimagSo do Minist6rio prrbrico e a comunicagdo das Fazendas
P0blicas;

e) expedigdo de edital
publicado no Di6rio da Justiga,

eletr6nico da relag6o de credores;

⌒

(an. 52, g 10, da Lei 11.101t2005), a ser
ficando d disposig6o para envio por meio

e 5.3.

f) o deferimento das tutelas de urgEncia formuladas nos itens 5.1,5.2
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Requer, ainda, seja deferido o ptazode 60 dias para apresentagao doPlano de Recuperagio.

protesta pela apresentagao de eventuais documentos que, a juizo deV. Exa., estejam faltando ou sejam insuficientes, bem como outras provas que
se fagam necessdrias.

Postula, por fim, a concessao do beneficio da Gratuidade da Justiga
d parte Requerente, ou, de forma sucessiva, a possibilidade de pagamento das
custas ao final, ou, ainda, tamb6m forma sucessiva, haja redugao do percentual
das despesas do processo e seu parcelamento, tudo para que a parte
Requerente n60 fique sem ac€sso ao poder JudiciSrio e consiga recuperar sua
empresa, evitando sua fa16ncia.

D6-se d causa o valor de algada, apenas para que seja possivel a
interposiqSo de recursos na ride, uma vez que, embora a causa deva ter varor
que corresponda a sua expressao monetSria, neste tipo de ag60 essa grandeza
ndo pode ser aferida de imediato, j5 que depende da aprovagao do plano de
recuperagdo judiciar, momento no quar inevitavermente have16 des6gio sobre os
valores devidos na data de ajuizamento desta agio, sendo, entao, possivel se
averiguar o efetivo proveito econ6mico da lide. At6 porque, a pr6pria LRF, em
seu art. 63, inciso il, determina que haverd apuragao de sardo de custas ap6s a
aprovagao do plano de recuperagS0 e transcurso, com cumprimento de seus
termos at6 este momento, do periodo de dois anos de concess6o da
recuperagao, ratifi cando esse entendimento.

Nestes termos, pede-se e espera deferimento.

Augusto Pestana - RS, 1o de outubro de 201g.

Alex PrOvenzi

OAB/MT 9 984

0AB/RS 97 412A
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OAB/RS 61 775


