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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE ARARAQUARA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo sob nº 1004209-83.2020.8.26.0037
AGROTEC SP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e AGROTEC TR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já devidamente qualificadas, por seus procuradores que esta
subscrevem, nos autos do seu pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requer a juntada do PRIMEIRO ADITIVO
ao Plano de Recuperação Judicial.
Termos em que pede deferimento.
Campinas/SP, 05 de outubro de 2021.

OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR
OAB/SP 172.947

CAMILA C. FACIO SERRANO
OAB/SP 329.487
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1º ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGROTEC

SP

RECUPERAÇÃO

COMÉRCIO

E

JUDICIAL

e

REPRESENTAÇÕES
AGROTEC

TR

LTDA.

-

COMÉRCIO

EM
E

REPRESENTAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, doravante
denominadas “GRUPO AGROTEC” tendo em vista a exigências de diversos credores,
a necessidade de adequação do Plano à expectativa destes, a crise econômica atual, bem
ainda, a necessidade de fazer com que todos os interesses venham a convergir na
APROVAÇÃO de um PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL justo e equilibrado,
com fundamento ao artigo 170 da Constituição Federal de 1988, bem ainda, de acordo
com os artigos 50 e 53 da Lei 11.101/05, vem, atendendo aos anseios dos credores e após
negociações com todas as partes interessadas apresentar, seu PRIMEIRO ADITIVO ao
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, da seguinte forma:

1) CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS
Os credores classificados na CLASSE I – Credores Trabalhistas serão pagos da seguinte
forma:
(i) As Recuperandas ratificam os pagamentos dos credores trabalhistas que
já se encontravam devidamente habilitados após o transcurso do “stay
period”, prazo previsto no art. 6º, §4º da LRE, que ocorreu em 30 de
novembro de 2020, nos termos da Cláusula previstas no Plano de
Recuperação Judicial Originário (PRJ) juntado às fls. 2365/2436 do
Processo de Recuperação Judicial, não havendo, portanto, qualquer
alteração nesse ponto.
(ii) Os credores trabalhistas cujo o crédito forem habilitados após o termo
inicial previsto acima, os pagamentos terão início a partir da intimação
acerca do transito em julgado da sentença que determinar sua habilitação
de crédito a ser proferida pelo D. Juízo Recuperacional em incidente
processual próprio, recebendo o crédito nos mesmos moldes previsto no
PRJ originário.
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(iii) Os créditos oriundos dos honorários advocatícios serão liquidados nos
mesmos termos dos pagamentos dos créditos referentes a verbas
indenizatórias previsto no PRJ originário, isto é, com 50% (cinquenta por
cento) de deságio, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas,
após o término do pagamento das verbas de natureza salariais.
(iv) Caso o crédito seja habilitado após o início dos pagamentos da
presente classe, o termo inicial para pagamento sempre será a intimação
acerca do trânsito em julgado da sentença que determinar sua habilitação
de crédito no processo recuperacional.
(v) Os pagamentos serão realizados nos termos acima, salvo acordo mais
vantajoso às empresas Recuperandas, que poderá ser livremente pactuado
pelo credor.
(vi) Em cumprimento a determinação do art. 54, §2º da LRE, as
Recuperandas dão em garantia integral do pagamento a Relação de Bens
relacionadas no anexo I.
2) CREDOR PARCEIRO FINANCEIRO
Com a finalidade de fomentar a atividade empresarial das Recuperandas, cria-se a
cláusula de credor parceiro conhecida como “DIP”, através da qual, os Credores sujeitos
ao procedimento de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, caso concedam crédito novo para as
Recuperandas terão alguns privilégios.
O DIP financing (debtor in possession), pode ser explicado de forma simplificada, como
uma das mais importantes fontes de financiamento da empresa em dificuldade financeira,
já que o “financiador”, ao conceder o crédito, goza de determinados privilégios no
recebimento.

No caso presente, entende-se por bem formular a presente cláusula, atraindo credores
“instituições financeiras e assemelhados” para que forneçam Financiamento DIP às
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Recuperandas (capital, ACC ou desconto de títulos), fomentando, estimulando e
viabilizando sua atividade empresarial, tendo assim, certa prioridade nos pagamentos,
como permite o art. 67, parágrafo único, como se verá a seguir.
Para fins deste Plano, DIP Financing significa todo e qualquer financiamento,
empréstimo, linha de crédito, mútuo e/ou nova captação de recursos pelas Recuperandas,
inclusive na forma de adiantamento de recebíveis de duplicatas mercantis.
Todo credor arrolado na Classe III – Quirografários poderá aderir a cláusula de credor
parceiro, desde que, ofereça DIP Financing e cumpra, cumulativamente, os seguintes
requsitos:

(i)

Financiamento a qualquer das Recuperandas no
valor global mínimo R$1.000.000,00 (um milhão
de reais), cuja liberação deverá ter ocorrido após o
deferimento da Recuperação judicial e em até 12
(doze) meses da homologação deste Plano;

(ii)

Formalize sua intenção de ser credor Parceiro
Financiador nos autos da Recuperação Judicial em
até 5 (dias) dias contados da Data de Aprovação do
Plano ou na própria assembleia geral de credores,
registrando na ata da assembleia seu interesse em
oferecer Dip Financing nas condições aqui
previstas;

(iii)

Firme contrato com as Recuperandas, regulando a
forma pela qual o DIP Financing será concedido,
obedecidos os critérios previstos neste Plano, que
deverá ser firmado em até 60 dias da Aprovação do
Plano
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Caso os Financiamentos se deem na modalidade de descontos de duplicatas, ele deverá
ocorrer mediante a apresentação de títulos performados avaliados e aprovados pelo
comitê do Credor Parceiro Financiador, cujos sacados aceitem pagar mediante emissão
de boleto em favor do Credor ou em depósito na conta do Credor, ficando a exclusivo
critério do Credor a estipulação das taxas e juros aplicáveis ao Financiamento, sempre
atendendo aos padrões de mercado para operações análogas
Constará na ata da Assembleia Geral de Credores a adesão daqueles Credores que já se
dispuserem a ser Credores Parceiros Financiadores, já ficando ratificado e validado, a sua
condição de credor parceiro, sendo que uma vez enquadrado como parceiro, nos termos
das condições desta cláusula, o CREDOR ficará integral e irrestritamente sujeito às
condições de parceiro, desde que ofertado o DIP Financing nas condições acima
previstas, haja vista ser esta a sinalagma desta condição.
Eventuais ações ou execuções ajuizadas pelo CREDOR PARCEIRO FINANCEIRO em
face das Recuperandas e/ou de quaisquer coobrigados não serão extintas em razão da
adesão a esta cláusula, mas ficarão suspensas até o integral cumprimento dos pagamentos
e, consequente, quitação dos créditos. Apenas após o pagamento integral dos valores
previstos é que será requerida a extinção das demandas, haja vista não haver mais
interesse em seu prosseguimento.
O DIP Financing conferido na forma deste Plano será tratado, no que couber, conforme
disposições previstas no artigo 67 e na Seção IV-A da Lei 11.101/05, sendo certa,
portanto, a extraconcursalidade dos créditos concedidos à Recuperanda a título de
Financiamento pelos Credores Parceiros Financiadores.
As condições para o pagamento do CREDOR PARCEIRO FINANCEIRO serão as
seguintes:
1. O Credor Parceiro Financeiro aceitará dar quitação da
integralidade de seu crédito concursal pelo pagamento de
58% (cinquenta e oito por cento) do valor arrolado na
relação de credores;
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2. O saldo dos 58% (cinquenta e oito por cento) do crédito
arrolado deverá ser atualizado pela taxa CDI (Certificado
de Depósito Interbancário) a partir da aprovação deste
Plano, acrescidos de juros de 0,70% ao mês, que serão fixos
até quitação da dívida. Os encargos sempre serão pagos no
vencimento da parcela principal;
3. Os pagamentos serão realizados em 4 (quatro) parcelas
anuais, o primeiro vencimento será em 20/05/2022, no
valor correspondente ao percentual de 25% do crédito
devido. O saldo será pago em parcelas anuais iguais,
sempre no dia 20 do mês de maio dos demais anos, haja
vista o período de sazonalidade das Recuperandas;

4. Com o pagamento das verbas, nos termos acima citados,
haverá a quitação do crédito, sendo inexigível a cobrança
de quaisquer diferenças ou taxas, seja das Recuperandas,
seja de terceiros garantidores.

5. Caso as Recuperandas não cumpram o previsto nesta
cláusula, voltará a ser devido a integralidade do crédito
concursal, subtraído os valores eventualmente pagos na
forma deste Plano.
3) CREDOR PARCEIRO FORNECEDORES – CLASSE III E IV
As Recuperandas ratificam os termos de pagamentos dos credores parceiros fornecedores
previsto no Plano de Recuperação Judicial Originário (PRJ) juntado às fls. 2365/2436 do
Processo de Recuperação Judicial, excluindo tão somente a limitação quanto ao valor
máximo dos créditos a serem aceitos como parceiros, antes previsto em R$4.400.000,00
(quatro milhões e quatrocentos mil).
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Assim, todo credor arrolado na Classe III e IV - Credor Parceiro Fornecedores e
Prestadores de Serviços, que não sejam classificados como credor parceiro instituição
financeira (item acima), poderão aderir a cláusula de credor parceiro, desde que, cumpram
os demais requisitos previstos no PRJ originário.
Constará na ata da Assembleia Geral de Credores a adesão dos Credores, já ficando
ratificado e validado a sua condição de credor parceiro, bem como todas as adesões já
realizadas anteriormente e diretamente as Recuperandas, sendo que uma vez enquadrado
como parceiro, nos termos das condições desta cláusula, o credor ficará integral e
irrestritamente sujeito às condições de parceiro, ainda que as Recuperandas não aceitem
novos créditos pelos fornecedores, renunciando, o credor, a totalidade das garantias por
terceiros.
Após o pagamento integral dos valores previstos nessa cláusula haverá a quitação do
crédito, sendo inexigível a cobrança de quaisquer diferenças ou taxas, seja das
Recuperandas, seja de terceiros garantidores.
4) CREDORES COMUNS – CREDORES NÃO PARCEIROS – CLASSE III
E IV
Os credores das Classes III e IV não enquadrados como parceiros serão pagos da seguinte
forma:
1. Haverá carência de 20 (vinte) meses para os credores não parceiros
para início dos pagamentos, a contar da publicação da decisão que
homologa o presente Plano de Recuperação Judicial;
2. Haverá prêmio por pontualidade para os credores não parceiros no
percentual de 70% (setenta por cento);
3. Sobre os créditos destes credores incidirão o percentual de 3% (três
por cento) ao ano, a contar da data do pedido de Recuperação
Judicial, que corresponde a taxa hibrida de juros e correção
monetária, que ficarão fixos até o final dos pagamentos;
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4. Após escoamento da carência, os pagamentos serão feitos em 14
(quatorze) parcelas anuais iguais e sucessivas, que serão pagas
sempre entre os meses de Maio até Outubro de cada ano – depois
de transcorrida integralmente a carência, respeitando as imposições
da sazonalidade da atividade e consequente geração de caixa livre
correspondente ao período.
5) DISPOSIÇÕES GERAIS:
Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais disposições constantes do
Plano de Recuperação Judicial Originário (PRJ) juntado às fls. 2365/2436 do Processo de
Recuperação Judicial que não tiverem sido expressamente revogadas por este aditivo ou
não forem com ele conflitantes.
Caso alguma disposição do presente aditivo seja considerada nula ou ineficaz, tal
circunstância não afetará a validade ou eficácia das demais disposições, as quais
permanecerão plenamente aplicáveis aos credores.
As Recuperandas ratificam a exclusão da Cláusula "XI.3", não tendo qualquer efeito, em
razão do quanto decidido nos autos do processo de Recuperação Judicial (decisão de fls.
2277/2280), tendo estas já juntado às fls. 2365/2436 o Plano de Recuperação Judicial
Originário (PRJ) com a referida exclusão, o que resta ratificado. Assim, o referido PRJ
de fls. 2365/2436

e o presente aditivo cumprem com exatidão a LRE, ante a

superveniência da aprovação das mudanças introduzidas pela Lei n º 14.112/2020, que
culminou na revisão e cancelamento dos Enunciados I e II do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo.

Otto Willy Gübel Junior

Camila C. Facio Serrano

OAB/SP 172.947

OAB/SP 329.487
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS BENS GARANTIA DA CLASSE I – CREDORES
TRABALHISTAS
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