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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª
VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VALINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 1002703-76.2020.8.26.0650

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA. e OUTRAS, devidamente qualificadas nos autos do processo em
epígrafe, por seus advogados e bastante procuradores que estas subscrevem,
regularmente constituídos, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, em atendimento ao quanto determinado no item 2 da r. decisão de
fl. 10815/10825, expor e requerer o que segue:
I. DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE
CREDORES (item 2 – decisão de fls. 10815/10825)
Vossa Exa. determinou que as Recuperandas recolham as custas,
para a publicação no D.J.E, do edital disposto no artigo 7, § 2º da LRE., bem
como, no mesmo prazo, comprovem a publicação do edital em jornal que tenha
grande circulação, nos locais onde se encontram as sedes das empresas.
Destarte, informa que recolheu as custas atinentes, para a
publicação do Edital no D.J.E., conforme guia e comprovante que requer
juntada (doc. 1 e doc. 2), requerendo que a z. serventia prossiga com a
diligência.
No mesmo ato, comprova a publicação do edital na Folha de São
Paulo (doc. 3), por se tratar de jornal de grande circulação deste Estado, que
abrange as sedes das Recuperandas em Valinhos e São José do Rio Preto e a
publicação do edital na Folha Capital (doc. 4), jornal de grande circulação do
Estado do Tocantins que abrange as sedes da Recuperanda em Almas/TO.
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II. DA ANULAÇÃO DAS CLAUSULAS 13.2 E 13.4 DO PRJ (item 8 – decisão
de fls. 10815/10825)
Vossa Exa. declarou a ilegalidade das cláusulas 13.2 e 13.4 do
Plano de Recuperação Judicial e determinou às Recuperandas que
apresentem, em 02 dias úteis, a minuta do PRJ, com a exclusão destas.
Assim, as Requerentes visando atender o que fora solicitado,
informam que procederam conforme estipulado, apresentando, neste ato, o
Modificativo ao PRJ, requerendo sua juntada.
Ocorre que as Recuperandas, inconformadas, permissa vênia,
com a eliminação das cláusulas supra citadas, interpuseram Recurso de Agravo
de Instrumento perante o E. Tribunal de Justiça, visando reverter o decisum e
obter a manutenção destas no seu Plano.
Destarte, as Autoras se reservam no direito de apresentar perante
a Assembleia Geral de Credores, o Plano de Recuperação Judicial contendo as
cláusulas 13.2 e 13.4, caso haja provimento do recurso neste sentido.
Em atendimento ao quanto disposto no artigo 1.018, caput, do
Código de Processo Civil, requer-se a juntada do comprovante da interposição
e da petição do Agravo de Instrumento.
Requer-se, por derradeiro, que todos os atos de comunicação
processual sejam efetivados, de forma EXCLUSIVA, em nome do advogado
TIAGO FELIX PRADO – OAB/SP 263.539, sob pena de nulidade.
Termos em que, pedem deferimento.
Campinas/SP, 23 de fevereiro de 2020.

TIAGO FELIX PRADO
OAB/SP 263.539

AMANDA BUENO VANZATO
OAB/SP 387.494
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Guia de Recolhimento

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2021021715072886
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ
Nome

RG

CPF

Alternativa Serviços e Terceirização Em Geral Ltda

fls. 10864

CNPJ

68.000.199/0001-91

Nº do processo

Unidade

CEP

1002703-76.2020.8.26

1 Vara Civil de Valinhos

13271-050

Endereço

Código

Rua Carlos Gomes, 374, Bairro Vera Cruz

435-9

Histórico

Valor

Recuperação Judicial Proc n°1002703-76.2020.8.26.0650 - 1ª Vara - Foro de Valinhos - Grupo Alternativa
Custas para Publicação de Edital.

549,57
Total

549,57
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - lfs
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868900000058 495751174000 143596800010

990001918861

Corte aqui.
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Total
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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDIÇÃO 293 - PALMAS-TO - 22 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da
Silva por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará
realizar às 14:00 horas do dia 19 de março de 2021, na Sala da coordenação
financeira da Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da
Silva localizado no endereço Rua SF 11, APM 07, Setor Santa Fé 2ª etapa,
Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 002/2021,
do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando a aquisição de material
expediente para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola
Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva Processo n.º
2020062398. O Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados
até o terceiro dia anterior à data da sessão de licitação na Escola Municipal de
Tempo Integral Caroline Campelo Cruz, no endereço acima citado, no horário
de 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, em dias úteis. Mais informações
poderão ser obtidas na Unidade de Ensino, pelo telefone (63) 3015-6950
/ 99283-0006 ou pelo e-mail financeiro. eticarolinefinanceiro@gmail.com.
Palmas/TO, 22 de fevereiro de 2021.

A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da
Silva por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará
realizar às 15:00 horas do dia 19 de março de 2021, na Sala da coordenação
financeira da Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da
Silva localizado no endereço Rua SF 11, APM 07, Setor Santa Fé 2ª etapa,
Palmas/TO, a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 005/2021,
do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, objetivando a aquisição de gás de cozinha para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal de
Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva Processo n.º 2020062405. O
Edital poderá ser examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia
anterior à data da sessão de licitação na Escola Municipal de Tempo Integral
Caroline Campelo Cruz, no endereço acima citado, no horário de 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00, em dias úteis. Mais informações poderão ser
obtidas na Unidade de Ensino, pelo telefone (63) 3015-6950 / 99283-0006
ou pelo e-mail financeiro. eticarolinefinanceiro@gmail.com.
Palmas/TO, 22 de fevereiro de 2021.

A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul por meio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às
14 horas do dia 18 de março de 2021, na Sala do financeiro na Escola
Municipal de Tempo Integral Lago Sul, localizada no endereço Rua João
Pires Querido Filho, APM 11, Loteamento Lago Sul em Palmas/TO, a
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 003/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de material expediente
para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal de
Tempo Integral Lago Sul, Processo n.º 2020062414. O Edital poderá ser
examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data
da sessão de licitação na Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul,
no endereço acima citado, no horário de 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00, em dias úteis. Mais informações poderão ser obtidas na Unidade
de Ensino, pelo telefone (63) 3214-8462/ 99283-0006/ 99287-0029 ou
pelo e-mail. etilagosul.financeiro@gmail.com.
Palmas/TO, 22 de fevereiro de 2021.

ELIANE OLIVEIRA SANTOS ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ELIANE OLIVEIRA SANTOS ARAÚJO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MARIA LÚCIA VIEIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Trabalhadores no Estado do
Tocantins - COOPERTAB, CNPJ: 35.310.123/0001-03, com sede na
Quadra 103 Sul, Rua SO-05, Lote 41, Sala 03, Plano Diretor Sul, CEP:
77015-018, em Palmas - TO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Estatuto Social da Cooperativa, em atendimento ao art. 44, da Lei nº
5.764 de 16 de dezembro de 1971, (Lei das cooperativas) onde determina
que a Assembleia Geral Ordinária, se realizará anualmente nos 3 (três)
primeiros meses após o termino do exercício social. Convoca todos associados/cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais, que nesta
data somam-se 77 (setenta e sete), para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária no dia 05 de março de 2021, às 13h,), com a presença
de 2/3 (dois terços) do número de associados/cooperados, em primeira
convocação, não havendo quórum, às 14h, com a presença da metade
mais um dos associados/cooperados, em segunda convocação, não
havendo quórum, às 15h, com a presença de 50 (cinquenta) associados/
cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de associados/
cooperados, prevalecendo o menor número, em terceira convocação, a
fim de deliberarem sobre as seguintes ORDENS DO DIA: I) Prestação de
Contas do exercício de 2020 compreendendo: II) Relatório de Gestão; III)
Balanço Patrimonial; IV) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais
Demonstrativos; V) Parecer do Conselho Fiscal; VI) Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas; VII) Eleição dos componentes do Conselho
Fiscal; VIII) Plano de Trabalho para o ano de 2021;
Em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a respectivamente,
a Assembleia Geral Ordinária será realizada POR MEIO ELETRÔNICO
“VÍDEO CONFERÊNCIA” em link que estará disponível aos associados è
COOPERTAB, 30 (trinta) minutos antes do início da Assembleia.
Palmas - TO, 18 de fevereiro de 2021.
CLEITON LIMA PINHEIRO
Diretor Presidente da COOPERTAB

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 10 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO (ART. 8º DA
LEI 11.101/05),
EXPEDIDO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.000.199/0001-91, ALTERNATIVA SEGURANÇA
PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.665.023/0001-27, ALTTEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 8.850.292/0001-63, STRATEGIC SECURITY CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.335.887/0001-20, STRATEGIC SECURITY PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.345.091/0001-10, HORSE LOCADORA DE VEÍCULOS
E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.076.958/0001-61, TK GIBRALTAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.210.289/0001-39 e TK VISTA
ALEGRE AGRONEGOCIOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.771.000/0001-90, PROCESSO Nº
1002703- 76.2020.8.26.0650.
A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Valinhos, Estado de São Paulo, Drª. Bianca
Vasconcelos Coatti, informa a todos os interessados e credores que:
1–) RELAÇÃO DE CREDORES: O Administrador Judicial R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICAL, representado
por MAURÍCIO DELLOVA DE
CAMPOS, OAB/SP sob nº 183.917, apresentou a relação de credores a que alude o art. 7º, parágrafo 2º
da Lei 11.101/2005 (fls. 9487 e seguintes), disponível no website da Administradora Judicial www.r4cempresarial.com.br/wp- content/uploads/2021/01/Relacao-de-Credores-AJ-art.-7-%C2%A7-2-1.pdf] n forma
da lei e do Enunciado 103 da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal.
2-) PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: Os credores, o devedor ou seus sócios, e, ainda, o Ministério Público, pelo
prazo de 10 dias, contados da publicação deste edital, poderão apresentar impugnação contra a Relação de
Credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância
ou classificação de crédito relacionado, nos termos do art. 8º da Lei 11.101/2005.
3-) ACESSO A INFORMAÇÕES: Os legitimados a apresentar impugnação poderão ter acesso aos
documentos que fundamentaram a elaboração da Relação de Credores, mediante solicitação de arquivo
eletrônico ou em horário comercial, nas dependências do Administrador Judicial situado na Rua Oriente,
nº 55, sala 407, Chácara da Barra, Campinas/SP, CEP: 13090-740, mediante prévio agendamento. Para
esta finalidade, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail alternativa@r4cempresarial.com.br.
E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado. Valinhos, 20 de
fevereiro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021
A ACE da Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar às 15 horas
do dia 18 de março de 2021, na Sala do financeiro na Escola Municipal
de Tempo Integral Lago Sul, localizada no endereço Rua João Pires Querido Filho, APM 11, Loteamento Lago Sul em Palmas/TO, a Licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇO n.º 004/2021, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando a aquisição de material de higiene e limpeza
para a referida Unidade de Ensino, de interesse da Escola Municipal de
Tempo Integral Lago Sul, Processo n.º 2020062408. O Edital poderá ser
examinado ou retirado pelos interessados até o terceiro dia anterior à data
da sessão de licitação na Escola Municipal de Tempo Integral Lago Sul,
no endereço acima citado, no horário de 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00, em dias úteis. Mais informações poderão ser obtidas na Unidade
de Ensino, pelo telefone (63) 3214-8462/ 99283-0006/ 99287-0029 ou
pelo e-mail. etilagosul.financeiro@gmail.com.

ATA, BALANÇO E EDITAL É NA

FOLHA CAPITAL

LIGUE AGORA (63) 3225-3780 / 98456-6520

Palmas/TO, 22 de fevereiro de 2021.
MARIA LÚCIA VIEIRA DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Protocolo Eletrônico e-Saj - Petição Inicial
Protocolada (2035527-47.2021.8.26.0000)
Caixa de entrada
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo <esaj@tjsp.jus.br>

seg., 22 de f ev. 19:02 (há 22 horas)

para mim

Protocolo Eletrônico e-Saj
Petição Inicial Protocolada (203552747.2021.8.26.0000)
Prezado(a) Sr(a) AMANDA BUENO VANZATO,
Sua petição inicial foi protocolada em 22/02/2021 19:02:01 .
Estas são as informações referentes ao protocolo:
Peticionante: AMANDA BUENO VANZATO.
Número do processo: 2035527-47.2021.8.26.0000.
Classe: Agravo de Instrumento.
Assunto principal: 4993 - Recuperação judicial e Falência.
Partes:
.Alternativa Serviços e Terceirização Em Geral Ltda (Agravante)
Documentos:
Agravo de Instrumento - Grupo Alternativa 2 - 1-23.pdf (Petição)
GuiaMae - 1.pdf (Guia de Custas)
Comprovante Custas - 1.pdf (Guia de Custas)
Decisão RJ - 1-11.pdf (Decisão Agravada)
E-Sanções 2 - 1-2.pdf (Documento 1)
E-Sanções 3 - 1-2.pdf (Documento 2)
E-Sanções 4 - 1-2.pdf (Documento 3)
E-Sanções1 - 1-2.pdf (Documento 4)
NF566 - Mensagens - 1-5.pdf (Documento 5)
Após a sua petição ser recebida e encaminhada pelo Tribunal, será possível
acompanhar o andamento do processo através da Consulta de Processos
Online existente no portal.
Os documentos protocolados podem ser obtidos através da Consulta de
Petições existente no portal.
Esse e-mail é enviado de forma automática e não deve ser respondido.
Obrigado por utilizar o portal de serviços e-SAJ.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A)
RELATOR(A) DA 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

(Distribuição por Prevenção)

***URGENTE! Risco de Comprometimento da atividade empresarial***

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA., sociedade empresária com sede na Rua Carlos Gomes, 374, Bairro
Vera Cruz, na cidade de Valinhos/SP, CEP 13271-050, inscrita no CNPJ sob o
nº 68.000.199/0001-91; ALTERNATIVA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.,
sociedade empresária com sede na Rua Carlos Gomes, 374-b, Bairro Vila São
Sebastião, na cidade de Valinhos/SP, CEP 13271-050, inscrita no CNPJ sob o
nº 08.665.023/0001-27; ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA.,
sociedade empresária com sede na Avenida Progresso, 1.310, Bairro Eldorado,
na cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP 15043-420, inscrita no CNPJ sob
o nº 08.850.292/0001-63; STRATEGIC SECURITY CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA., sociedade empresária com sede na Rua Carlos Gomes,
388, Bairro Vila São Sebastião, na cidade de Valinhos/SP, CEP 13271-050,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.335.887/0001-20; STRATEGIC SECURITY
PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA., sociedade empresária com sede na Rua
Padre Manoel da Nóbrega, 77, Bairro Vila Angeli, na cidade de Valinhos/SP,
CEP 13271-080, inscrita no CNPJ sob o nº 05.345.091/0001-10; HORSE
LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA., sociedade
empresária com sede na Rua Carlos Gomes, 374, Bairro Vila São Sebastião, na
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cidade de Valinhos/SP, CEP 13271-050, inscrita no CNPJ sob o nº
23.076.958/0001-61; TK GIBRALTAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., sociedade empresária com sede na Fazenda Cachoeira, s/n, Prédio 1,
Zona Rural, na cidade de Almas/TO, CEP 77310-000, inscrita no CNPJ sob o nº
18.210.289/0001-39; e TK VISTA ALEGRE AGRONEGOCIOS LTDA.,
sociedade empresária com sede na Fazenda Cachoeira, s/n, Prédio 2, Zona
Rural, na cidade de Almas/TO, CEP 77310-000, inscrita no CNPJ sob o nº
23.771.000/0001-90, todas com principal estabelecimento na Rua Carlos
Gomes, 374, Bairro Vera Cruz, na cidade de Valinhos/SP, CEP 13271-050,
denominadas, em conjunto, “Grupo Alternativa”, vêm, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, por seus advogados e bastante procuradores
que esta subscrevem e declaram, para os devidos fins, a plena
autenticidade das cópias simples dos documentos que instruem a
presente petição, irresignadas, em parte, com a r. decisão proferida pelo MM.
Juízo a quo nos autos do Processo de Recuperação Judicial nº 100270376.2020.8.26.0650, em trâmite perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de
Valinhos/SP, interpor o seu tempestivo e necessário recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
, com fulcro nos artigos 1015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo
único, todos do Código de Processo Civil, o que fazem consubstanciadas nas
razões fáticas e jurídicas a seguir aduzidas.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Origem: 1ª Vara Judicial da Comarca de Valinhos/SP
Processo nº 1002703-76.2020.8.26.0650
Agravantes: Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Ltda. e Outras
Administrador Judicial: R4C Administração Judicial Ltda.

Egrégio Tribunal,

Colenda Câmara,

Ínclitos Julgadores.

Antes de explicitar os motivos que justificam o acolhimento da
sua pretensão, a Agravante destaca alguns dados vinculados ao juízo de
admissibilidade do presente recurso.
A r. decisão agravada foi proferida nos autos do Processo de
Recuperação Judicial nº 1002703-76.2020.8.26.0650, em trâmite perante o
MM. Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Valinhos/SP.
O recurso:
I.

É tempestivo, pois a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJE em
18.02.2021, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente,
vencendo-se, portanto, o prazo de interposição, em 12.03.2021.

II. Segue com comprovação do respectivo preparo;
III. É instruído com cópia (simples, da qual os patronos das Agravantes
declaram a plena autenticidade) das peças facultativas do processo
de origem, nos termos do artigo 1017, § 5º do CPC; e
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IV. Deve ser admitido, pois, como se verá a seguir, ataca decisão que
versou sobre tutelas provisórias de urgência requeridas pelas
Agravantes em processo de recuperação judicial, hipótese esta
expressamente prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Feitas essas observações, as Agravantes passam a expor os
fatos, o direito e as razões do pedido de reforma da r. decisão agravada.

1. DOS FATOS
Em razão da crise econômico-financeira atravessada e,
principalmente, da real expectativa de superá-la, as Agravantes, ajuizaram, aos
14.07.2020, o pedido de Recuperação Judicial – processo de origem.
Cumpre ressaltar que, desde que as Recuperandas tiveram
deferido o procedimento recuperacional, vêm encontrando inúmeros
entraves financeiros, haja vista as infindáveis retenções de faturamento
que vem sendo perpetradas administrativamente pelos Órgãos Públicos
contratantes dos serviços prestados pelas Recuperandas, cujas práticas
estão a colocar em risco a continuidade do exercício das atividades
empresariais e até mesmo a efetividade do pleito de soerguimento.
Outrossim, conforme igualmente se observa do histórico das
empresas Agravantes, explanado na petição inicial da presente Recuperação
Judicial e corroborado pelos relatórios do I. Administrador Judicial, as
sociedades operacionais prestam serviços e alugam veículos e equipamentos,
substancialmente, em favor de Órgãos da Administração Pública Direta e
Indireta e Empresas de Economia Mista.
Estes contratos de prestação de serviços entabulados pelas
Agravantes junto às Instituições da Administração Pública possuem, na sua
totalidade, cláusulas contratuais que preveem a possibilidade de retenção
administrativa, pelos contratantes, dos faturamentos decorrentes dos serviços
prestados pelas contratadas, ora Recuperandas, na ocorrência de
inadimplemento de obrigações contratuais, a exemplo da quitação das verbas
de natureza trabalhista devidas aos empregados designados para a execução
dos contratos.
Ocorre que, a despeito da expressa previsão contratual nesse
sentido, a partir do pedido de Recuperação Judicial, as sociedades Agravantes
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são submetidas a um regime jurídico especial, com fundamento no princípio da
preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.
Na mesma toada, quanto aos débitos das sociedades
Recuperandas, o regime especial é indicado no artigo 49 da Lei nº 11.101/2005,
que dispõe, expressamente, que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Por isso, as retenções administrativas dos faturamentos das
Agravantes, praticadas pelos Órgãos da Administração Pública para acautelar
eventual responsabilidade subsidiária pelo pagamento de créditos de natureza
trabalhista sujeitos à Recuperação Judicial, são ilegais e devem ser suprimidas.
Ante a gravidade de tais atos, que violam frontalmente os
princípios entalhados na Lei nº 11.101/2005 e prejudicam a efetividade do pleito
de restruturação, as Recuperandas apresentaram os pedidos de tutela de
urgência perante o MM. Juízo a quo, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista
a presença dos requisitos para sua concessão, quais sejam, periculum in mora
e fumus boni iuris.
Não obstante a manifestação favorável do Administrador Judicial
(fls. 9492/9493) e do Ministério Público (fls. 10434/10435), o juízo singular,
entendeu por bem, por indeferir tais pleitos.
Da mesma forma, as Recuperandas, após apresentarem seu
Plano de Recuperação Judicial, foram instadas pelo MM. Juízo a quo, em
controle prévio de legalidade, a modificar as cláusulas que preveem a liberação
das garantias em geral e a quitação, após a aprovação do plano recuperacional
e o adimplemento integral dos créditos novados, sob o fundamento de
ilegalidade das referidas cláusulas.
Ante todo exposto, não restou outra alternativa às Agravantes, que
não fosse se socorrer a esta benemérita Corte para fazer valer o Direito,
conforme passa a demonstrar nas razões do pedido de reforma.

2. DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA
2.1. DAS RETENÇÕES
RIOPRETOPREV

ADMINISTRATIVAS

REALIZADAS

PELA
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Em que pese a Recuperanda Alternativa Serviços e Terceirização
em Geral Ltda. tenha enviado Oficio a Contratante RIOPRETOPREV – Regime
Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto - SP,
comunicando o deferimento de sua Recuperação Judicial e explanando que as
verbas trabalhistas constituídas até 14/07/2020, estão sujeitas ao concurso de
credores, nos termos da Lei 11.101/05, é fato que a Contratante manteve as
retenções de faturamento da empresa em processo recuperacional.
Apresentada tutela de urgência, o MM. Juízo a quo, ao apreciar o
pedido apresentado pelas Recuperandas, alegou, em suas razões de decidir,
que apesar da manifestação favorável do MP e da Administradora Judicial, não
cabe ao juízo, no bojo da Recuperação Judicial, separar quais créditos são
devidos e quais não são, eis que o débito referente ao 13º salário proporcional
de ambos, já se encontrava constituído e parte vencido, quando se apresentou
o pleito recuperacional (14/07/2020), apesar de ambos obreiros continuarem
trabalhando alocados na Contratante.
Ocorre que, ao assim proceder, o MM. Juízo a quo, através da r.
decisão agravada, deixou de observar que, tais retenções do faturamento da
Recuperanda, além de contrariarem os comandos normativos do art. 49 da lei
11.101/051 – pelo fato destes créditos trabalhistas se sujeitarem à Recuperação
Judicial – acabarão por prejudicar o soerguimento das Requerentes, que
precisam restabelecerem a regularidade do fluxo de caixa, como consequência
lógica do processo de soerguimento.
Os créditos trabalhistas, por sua vez, são priorizados nos trâmites
da recuperação judicial, submetendo-se a esta com classificação na Classe I,
conforme expressa previsão da Lei nº 11.101/05.
Não obstante, todos os créditos pré-existentes devem ser
submetidos à Recuperação Judicial e os pagamentos devem observar o
Plano de Recuperação Judicial submetido à Assembleia Geral de
Credores, de modo que não pode, a Justiça do Trabalho, determinar a
realização de pagamento de maneira diversa.
Isso porque, por estarem esses créditos sujeitos aos efeitos da
Recuperação Judicial, é terminantemente proibida a realização desses
pagamentos fora do Plano de Recuperação Judicial, culminando, novamente,
em crime de favorecimento de credores, nos termos do art. 172, da LRF:

1

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos .
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Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a
falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano
de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração
patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um
ou mais credores em prejuízo dos demais:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em
conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste
artigo.

Outro não é o entendimento dos Tribunais de Justiça Estaduais
sobre a questão explicitada, inclusive desta Colenda Corte, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ENTRE AS PARTES - RETENÇÃO DE
VALORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE CONTRATADA,
ORA AGRAVADA - DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE
DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VALOR RETIDO E
DEFERIU A DISPENSA DO COMPARECIMENTO DOS
CREDORES TRABALHISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS - ART. 45,
§ 3º, DA LEI Nº 11.101/05 - RETENÇÃO DOS VALORES IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO - PREVISÃO CONTRATUAL DE
COMPENSAÇÃO SOMENTE NO CASO DE RESCISÃO LIBERAÇÃO DO VALOR RETIDO - DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ENTRE AS PARTES - RETENÇÃO DE
VALORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE CONTRATADA,
TJRJ – AI: 00003107420188190000. Rio de Janeiro Capital. 5ª Vara Empresarial. Relator: Plínio Pinto Coelho Filho.
Data de Julgamento: 16/05/2018. Décima Quarta Câmara Cível. Data de Publicação: 18/05/2018.
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ORA AGRAVADA - DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE
DETERMINOU A LIBERAÇÃO DO VALOR RETIDO E
DEFERIU A DISPENSA DO COMPARECIMENTO DOS
CREDORES TRABALHISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS - ART. 45,
§ 3º, DA LEI Nº 11.101/05 - RETENÇÃO DOS VALORES IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO - PREVISÃO CONTRATUAL DE
COMPENSAÇÃO SOMENTE NO CASO DE RESCISÃO LIBERAÇÃO DO VALOR RETIDO - DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AGRAVO
INTERNO
3
PREJUDICADO .

Assim, requer seja determinada a imediata liberação dos valores
retidos pela RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência do Município
de São José do Rio Preto-SP, da Recuperanda Alternativa Serviços e
Terceirização em Geral Ltda., equivalente à somatória dos valores
referentes ao décimo terceiro proporcional (6/12 avos) dos meses de
janeiro a junho de 2020, no importe de R$ 7.000,46 (sete mil reais e
quarenta e seis centavos).
2.3. DA FIXAÇÃO DE MULTA E DO RISCO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA
ESFERA TRABALHISTA - AUTOS Nº 0011131-27.2020.5.15.0131 – PELO
NÃO PAGAMENTO DE CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL
A despeito de ter sido comunicado, nos autos do processo nº
0011131-27.2020.5.15.0131, o processamento recuperacional da empresa
Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Ltda. e a sujeição das verbas
trabalhistas reclamadas judicialmente ao concurso de credores, o MM. Juízo da
12ª Vara do Trabalho de Campinas-SP determinou que a Recuperanda quite os
valores devidos, sob pena de bloqueio judicial e de aplicação de multa.
Em que pese, novamente, o Administrador Judicial e o Ministério
Público serem favoráveis ao pedido formulado pelas Recuperandas (fls.
9492/9493 e10434/10435), o juízo singular entendeu por bem por indeferir o
pleito, sob o fundamento que tais atos devem ser discutidos no feito laboral,
através dos recursos próprios, e não no juízo recuperacional.

TJRJ – AI: 00003107420188190000. Rio de Janeiro Capital. 5ª Vara Empresarial. Relator: Plínio Pinto Coelho Filho.
Data de Julgamento: 16/05/2018. Décima Quarta Câmara Cível. Data de Publicação: 18/05/2018.
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Ocorre, todavia, que o r. decisum, não foi proferido com o
brilhantismo de costume, pois deixou de observar a legislação vigente, bem
como a jurisprudência hodierna das Instâncias Superiores.
Primeiramente, impende às Agravantes esclarecer que, na Justiça
do Trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis, nos termos do artigo
893, § 1º, da CLT, e da Súmula nº 214 do TST, ambos transcritos abaixo:
“Art. 893. Art. 893 - Das decisões são admissíveis os seguintes
recursos:
[...]
§ 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio
Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do
merecimento das decisões interlocutórias somente em
recursos da decisão definitiva.” [negrito nosso]
“Súmula
214.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
IRRECORRIBILIDADE (nova redação) - Res. 127/2005, DJ 14,
15 e 16.03.2005
Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da
CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso
imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal
Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação
Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b)
suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo
Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência
territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional
distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado,
consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.”[negrito
nosso]

Entrementes, não podem as Agravantes, antes da prolação de
sentença nos processos trabalhistas, recorrer das decisões interlocutórias,
inclusive aquelas que, como no caso, determinam a prática de atos constritivos
e fixam multas em virtude do não pagamento de créditos sujeitos à recuperação
judicial.
Sem prejuízo, o que se vê, no caso em tela, é a total
inobservância dos preceitos insculpidos na Lei 11.101/05 e na legislação
trabalhista, eis que todo e qualquer crédito sujeito aos efeitos da Recuperação
Judicial deve ser habilitado no Juízo em que essa se processa, perdendo, a
Justiça do Trabalho, neste caso, a essência da qual se reveste.
9
Avenida Barão de Itapura, n. 950, 6º andar, bairro Botafogo, Campinas-SP. Fone (19) 3235-3000
www.ferreiraadvocacia.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AMANDA BUENO VANZATO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2021 às 17:45 , sob o número WVNH21700093428
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002703-76.2020.8.26.0650 e código 9CE9576.

fls. 10880

.

Frise-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem decidido, reiteradamente, que o crédito trabalhista deve ser habilitado no
Juízo da Recuperação judicial, consoante coletânea da jurisprudência, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA DO TRABALHO E JUÍZO FALIMENTAR. EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
ARREMATAÇÃO
REALIZADA
POSTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA EMPRESA. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. ANULADA A ARREMATAÇÃO, REALIZADA
POR JUÍZO DIVERSO DO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. I - O Juízo em que se processa a
recuperação judicial é o competente para julgar as causas
que envolvam interesses e bens da empresa recuperanda,
inclusive para o prosseguimento dos atos de execução que
tenham origem em créditos trabalhistas. II - Consideradas as
peculiaridades do caso, a preservação do ato de arrematação
realizado pelo Juízo incompetente, depois de deferido e
persistindo o processo judicial de recuperação, não deve
subsistir, uma vez que tal decisão é nitidamente incompatível
com o objetivo da Lei n. 11.101/2005. III - A nulidade resulta da
incompetência absoluta e, por isso, pode ser declarada em
Conflito de Competência (CPC, art. 122), mormente por se tratar
de arrematação cuja carta ainda não foi registrada. Agravo
Regimental provido, conhecendo-se do Conflito e declarando
competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Indaiatuba SP. Em conseqüência, declara-se a nulidade da arrematação
realizada na reclamação trabalhista, posterior ao deferimento da
recuperação judicial da executada.” (STJ. 2ª Seção. AgRg nos
EDcl no CC 99548 / SP. Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 23.2.2011,
publ. DJe 10.3.2011) [negrito nosso]
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VASP. EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO
APROVADO E HOMOLOGADO. EXECUÇÃO TRABALHISTA.
SUSPENSÃO POR 180 DIAS. ART. 6º, CAPUT E
PARÁGRAFOS DA LEI 11.101/05. MANUTENÇÃO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CUMPRIMENTO DO PLANO
DE RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS. PRECEDENTE DO CASO VARIG - CC
61.272/RJ. CONFLITO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. A
execução individual trabalhista e a recuperação judicial
apresentam nítida incompatibilidade concreta, porque uma
não pode ser executada sem prejuízo da outra. 2. A novel
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legislação busca a preservação da sociedade empresária e
a manutenção da atividade econômica, em benefício da
função social da empresa. 3. A aparente clareza do art. 6º,
§§ 4º e 5º, da Lei 11.101/05 esconde uma questão de ordem
prática: a incompatibilidade entre as várias execuções
individuais e o cumprimento do plano de recuperação. 4. "A
Lei nº 11.101, de 2005, não terá operacionalidade alguma se
sua aplicação puder ser partilhada por juízes de direito e
por juízes do trabalho." (CC 61.272/RJ, Segunda Seção, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ de 25.06.07). 5. Conflito parcialmente
conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.”
(STJ. 2ª Seção. CC 73380 / SP. 2006/0249940-3. Relator
Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA. Data do Julgamento
28/11/2007. DJe 21/11/2008) [negrito nosso]
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. DEMANDAS
TRABALHISTAS. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1 Há de prevalecer, na recuperação judicial, a universalidade,
sob pena de frustração do plano aprovado pela assembleia
de credores, ainda que o crédito seja trabalhista. 2 - Conflito
conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo SP.” (CC 90.504/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/06/2008, DJE 01/07/2008)
[negrito nosso].

E para sanar qualquer tipo de controvérsia sobre o tema o
Supremo Tribunal Federal assim decidiu no julgamento do RE nº. 583.955, de
Repercussão Geral:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE
CRÉDITOS
TRABALHISTAS
EM
PROCESSOS
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI
11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão
central debatida no presente recurso consiste em saber qual o
juízo competente para processar e julgar a execução dos
créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de
recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945
consolidou-se o entendimento de que a competência para
executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual
Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei
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11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal
apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de
submeter à competência da Justiça Laboral outras
controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos
incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de
trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo,
deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se
afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz
das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A
opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime
anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo
universal da falência, sem prejuízo da competência da
Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de
conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e
improvido.” (STF. Tribunal Pleno. RE 583.955. REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
julgado em 28.5.2009, divulg. DJe-162 de 27.08.2009) [negrito
nosso].

Cumpre salientar que a Recuperação Judicial tem como pilares,
dentre outros, permitir a manutenção da fonte produtora e o emprego dos
trabalhadores, de modo a preservar a empresa e a sua função social,
equalizado com o interesse dos credores.
Neste sentido, preconiza o artigo 47 da Lei nº 11.101/05 que:
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função
social e o estímulo à atividade econômica.” [negrito nosso]

O dispositivo legal supra é principiológico, trazendo os
fundamentos que devem nortear a condução de todo o processo de
Recuperação Judicial, de forma que o Estado, através do Judiciário, possa dar
suporte à empresa com reais chances de recuperação, harmonizando e
tutelando os interesses da coletividade, sem perder de vista os princípios
fundamentais.
De acordo com o I. Magistrado Manoel Justino Bezerra Filho:
“[...] a Lei, não por acaso, estabelece uma ordem de prioridades
na finalidade que diz perseguir, ou seja, colocando como
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primeiro objetivo a ‘manutenção da fonte produtora’, ou
seja, a manutenção da atividade empresarial em sua plenitude
tanto quanto possível, com o que haverá possibilidade de
manter também o ‘emprego dos trabalhadores’. Mantida a
atividade empresarial e o trabalho dos empregados, será
possível então satisfazer os ‘interesses dos credores”.4

Por isso, qualquer ato praticado em prejuízo da manutenção da
atividade empresarial e do interesse dos credores deve ser absolutamente
rechaçado pelo ordenamento jurídico.
No caso de uma devedora que tem o seu pedido de Recuperação
Judicial deferido, em se tratando de crédito concursal, todos os pagamentos
somente poderão ser realizados nos termos do Plano e sob a fiscalização do
Administrador Judicial nomeado.
Não bastasse, a determinação de bloqueio judicial e aplicação de
multa, para coagir a Recuperanda a realizar o pagamento de um credor
específico, cujo crédito está sujeito à Recuperação Judicial, afronta disposição
de natureza penal da Lei 11.101/2005, considerando que seu artigo 172
determina pena de reclusão para a disposição patrimonial destinado a favorecer
um ou mais credores em prejuízo dos demais, conforme abaixo transcrito:
“Favorecimento de credores
Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a
falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano
de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração
patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um
ou mais credores em prejuízo dos demais:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em
conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput deste
artigo.”

Diante de todo o exposto, requer a Agravante que seja
determinada a imediata revogação da decisão juslaboral que determinou a
incidência de multa em face da Alternativa Serviços e Terceirização em Geral
Ltda., nos autos nº 0011131-27.2020.5.15.0131, em tramite perante a 12ª vara
FILHO, Manoel Justino Bezerra, Lei de recuperação de empresas e falência comentada – 6ª ed. – São
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 123. [negrito nosso]

4
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do Trabalho, da comarca de Campinas-SP, bem como autorizou o bloqueio
judicial de ativos financeiros desta Recuperanda, caso não efetue o pagamento.
Alternativamente, requer seja avocada a competência do Juízo em
que se processa a recuperação judicial para a prática de atos de constrição do
patrimônio das Recuperandas, na forma da lei, oficiando-se o Juízo Trabalhista
neste sentido.

2.4. DA INSCRIÇÃO NO CADIN
A Recuperanda Alternativa Serviços e Terceirização em Geral
Ltda. recebeu um comunicado por e-mail da Contratante CPTM - Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos, alegando a impossibilidade de realizar o
pagamento (previsto para 30/12/2020), dos serviços prestados objetos das
Notas Fiscais nº 3372, 3373 e 3374, referentes à medição 45 do contrato
826316306100, tendo em vista que a empresa se encontra inscrita no CADIN.
Ao verificar do que se tratava tal inscrição, a Agravante constatou
que existem 04 inscrições distintas, todas efetuadas pela PRODESP – Cia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo, referentes à aplicação de
multas por descumprimento contratual, o que culminou no pedido de suspensão
das multas ao juízo singular, que indeferiu o pedido de urgência apresentado.
Ocorre que, a origem destas multas refere-se à falta de
pagamento de verbas trabalhistas sujeitas à Recuperação Judicial, eis que
todas elas foram constituídas anteriormente ao pleito recuperacional –
14/07/2020.
A despeito do Juízo a quo alegar que as Recuperandas não
comprovaram que as multas são referentes a créditos sujeitos à Recuperação
Judicial (14/07/2020), conforme se extrai dos documentos anexos, as multas
aplicadas tiveram sua publicação no Diário Oficial na data de 27/08/2020,
restando cristalino, que as penalidades se referem a verbas constituídas antes
da data do pedido recuperacional.
Não obstante, todos os créditos pré-existentes devem ser
submetidos à Recuperação Judicial e os pagamentos devem observar o
Plano de Recuperação Judicial submetido à Assembleia Geral de
Credores, de modo que não pode, a Contratante PRODESP, aplicar multa
administrativa e realizar a inscrição no CADIN em nome da Autora, por
falta de pagamento de verbas sujeitas ao processo recuperacional.
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Neste sentido perfilha a jurisprudência de nossas instâncias
superiores, vejamos:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DEFERIU
EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EMPRESA QUE SE ENCONTRA SOB RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - CABIMENTO NO CASO CONCRETO - RECURSO
DESPROVIDO. - Segundo a dicção do art. 300 do Código de
Processo Civil, a tutela de urgência será deferida quando
preenchidos, concomitantemente, os requisitos da probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo - Comprovada a presença dos requisitos em
comento, notadamente a partir da demonstração dos
possíveis efeitos da recuperação judicial sobre a cobrança
da multa administrativa, revela-se cabível o deferimento da
tutela de urgência para determinar a suspensão da
exigibilidade de referida penalidade, sem prejuízo de
posterior análise da questão. [grifo nosso]
(TJ-MG - AGT: 10000205078041002 MG, Relator: Versiani
Penna, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 19ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020).

Tal situação, repita-se, vem prejudicando cristalinamente a
Recuperanda, além de violar frontalmente o Princípio da Preservação da
Empresa, pois a inscrição no CADIN está obstando o cliente CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de realizar os pagamentos
mensais que a Recuperanda faz jus e que são estritamente necessários à
manutenção de suas atividades, e, certamente, obstará que outros
clientes os façam.
Destarte é medida que se impõe, a modificação da decisão
vergastada, visando à suspensão da inscrição no CADIN, das 4 multas
administrativas aplicadas pela PRODESP à Recuperanda Alternativa Serviços e
Terceirização em Geral Ltda., oficiando-se a referida Contratante.

2.5. DO DESCUMPIRMENTO DE ORDEM JUDICIAL E REVOGAÇÃO DA
DECISÃO
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Nos autos da Recuperação judicial a Agravante Strategic Security
Proteção Patrimonial Ltda requereu, liminarmente, que fosse determinada a
imediata liberação do seu faturamento, retido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Araçatuba, relativo ao contrato nº 06/2019, no valor total
de R$ 20.173,78 (vinte mil cento e setenta e três reais e setenta e oito
centavos.
Tal pedido foi deferido pela MM. Juíza (fls.3533/3544), onde restou
determinada a liberação dos valores a Recuperanda, eis que aludidos créditos
estão sujeitos ao concurso de credores, pois estes trabalhadores foram
demitidos em 10/04/2020, ou seja, antes do pleito de soerguimento
(14/07/2020).
Porém, instada a cumprir a ordem judicial proferida em sede de
tutela de urgência, a Instituição alegou, em petição apresentada pela
Procuradoria da União, no dia 31/01/2021, que restou impossibilitada, tendo em
vista que quando recebeu a ordem judicial, já havia efetuado o pagamento dos
créditos devidos aos trabalhadores.
Após a apresentação da aludida decisão, o MM. Juízo a quo
determinou a revogação da decisão anterior, ante a impossibilidade de
cumprimento por parte da contratante dos serviços, por meio da r. decisão
agravada
Ora Doutos Desembargadores, nada mais absurdo!!!
Quando houve o aviso de abertura de processo de retenção por
esta Contratante, ato continuo, a Recuperanda enviou comunicação (anexa),
informando que a Agravante estava em procedimento recuperacional e,
portanto, sendo tais créditos sujeitos ao concurso de credores, não poderiam
ser pagos diretamente aos trabalhadores, devendo estes valores serem
habilitados no processo de R.J.
Porém, tanto a Delegacia da Receita Federal de Araçatuba quanto
a Procuradoria Geral da União ignoraram por completo os comandos
normativos da LFR e todos os comunicados da Recuperanda, procedendo o
pagamento direto aos obreiros, de créditos sujeitos ao efeito do processo de
reerguimento.
Agora pretende a contratante dos serviços se beneficiar da sua
própria torpeza (NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS),
ferindo de morte os princípios da boa fé e lealdade processual (art. 5º do CPC),
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que devem nortear todos os atos processuais e as condutas das partes, o que
deve ser fortemente rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico.
Destarte, é medida que se impõe que a instituição devolva os
valores que foram retidos e pagos indevidamente a credores trabalhistas, sob
pena de se chancelar a má-fé, macular a finalidade e os preceitos da
Recuperação Judicial, bem como violar o princípio da par conditio creditorum e
ratificar a prática do crime de favorecimento de credores.

2.6. DA ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS DO PRJ EM CONTROLE PRÉVIO DE
LEGALIDADE
Após apresentar seu Plano de Recuperação Judicial, as
Recuperandas foram instadas a modificar as cláusulas que preveem a liberação
das garantias em geral e a quitação após a aprovação do plano recuperacional
e o adimplemento integral dos créditos novados.
O Juízo Monocrático, sob o fundamento de ilegalidade das
referidas cláusulas e afronta ao artigo 49, § 1º da Lei 11.101/05, e contrariando
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal, determinou que as
Recuperandas procedam a supressão destas do Plano de Recuperação
Judicial.
Em que pesem os fundamentos apresentados e o seu elevado e
incontestável saber jurídico, o entendimento das Recuperandas diverge, com
amparo na própria jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se, por oportuno, que as Cláusulas 13.2 e 13.4, da forma
como originalmente apresentadas no Plano de Recuperação Judicial de fl.
4.1674/4.246 dos autos de origem, se coadunam com a atual jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgado abaixo:
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CLÁUSULA
DE
SUPRESSÃO
DAS
GARANTIAS
FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE
TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao exame
desta Terceira Turma do STJ está em definir se, em relação à
cláusula que estabelece a supressão das garantias
fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente
aprovado pela assembleia geral de credores, poderia o juiz
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restringi-la, quando de sua homologação, apenas aos credores
que expressamente assentiram com tal disposição, não
produzindo efeitos, assim, àqueles que não se fizeram
presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se
abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 2.
Como direito disponível, mostra-se absolutamente possível
(e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o
estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de
cláusula que estabelece a supressão das garantias
fidejussórias. Afinal, se a cláusula supressiva fosse
contrária ao direito posto e, portanto, inválida, não poderia
produzir efeitos nem sequer àqueles que com ela
consentiram expressamente, o que, como assinalado,
refugiria sobremaneira da natureza do direito em análise e,
principalmente, dos contornos efetivamente gizados na Lei
n. 11.101/2005. Como se constata, a divergência que se
coloca não seria propriamente quanto à validade, em si, da
cláusula supressiva, mas sim quanto aos seus efeitos e a
sua extensão, devendo-se perquirir, a esse propósito, o
modo eleito pela lei para legitimar as deliberações
correlatas, a qual se vale do critério majoritário, levando-se
em conta, como deveria ser, o valor, a importância do
crédito na correspondente classe. 3. Em regra (e no silêncio
do plano de recuperação judicial), a despeito da novação
operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias,
no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos
contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações
e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral, a exceção do sócio com
responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n.
11.101/2005). 3.1 Conservadas, em princípio, as condições
originariamente contratadas, no que se inserem as
garantias
ajustadas,
a
lei
de
regência
prevê,
expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação
judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49
da Lei n. 11.101/2009). É na exclusiva hipótese de haver
aprovação pela assembleia geral de credores, com detida
observância ao quórum legal, que a aludida cláusula
supressiva produz efeitos para todos os credores
indistintamente da correspondente classe. Isso porque, no
processo concursal, o consentimento se dá por meio do
atendimento aos quóruns previstos na lei, e não
individualmente. A concordância individual do titular do
crédito não é exigida por lei para as garantias fidejussórias.
3.2 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação
apresentado, credores, representados por sua respectiva
classe, e devedora, procedem às tratativas negociais
destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem
avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam
dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se
avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de
permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque
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da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem
adequada representação, seja para instauração da assembleia
geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a
lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo
quorum mínimo. 3.3 Inadequado, pois, restringir a supressão
das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de
recuperação judicial aprovado pela assembleia geral,
somente aos credores que tenham votado favoravelmente
nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos
demais credores da mesma classe, em manifesta
contrariedade à deliberação majoritária. 4. Esclareça-se que
a supressão das garantais fidejussórias, tal como
deliberado no plano de recuperação judicial aprovado e
homologado, não esvazia, por completo, a via executiva
contra terceiros garantidores. Definitivamente, não. A
deliberação nesse sentido, estabelecida entre credores e
devedora, excepciona a regra legal do art. 49, § 1º, da Lei n.
11.101/2005 e tem o condão de sobrestar, durante a
consecução do plano de recuperação judicial, a via
executiva contra terceiros garantidores. Descumprido o
plano de recuperação judicial, a via executiva contra os
terceiros garantidores restaura-se integralmente. 5. Recurso
especial provido5.

Não obstante, importante que se esclareça que a tese jurídica
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos
repetitivos no julgamento do REsp nº 1.333.349 / SP, utilizada como
fundamento da r. decisão agravada, não se aplica à hipótese em análise,
por se referir à impossibilidade de suspensão ou de extinção de ações
ajuizadas contra os terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
Para corroborar o alegado, pedem vênia as Agravantes para
transcrever a ementa do aludido julgado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS.
6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N.
11.101/2005.

5 STJ, REsp nº 1.850.287 / SP, Terceira Turma, Relator para acórdão: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data do
julgamento: 01/12/2020, Data da publicação: 18/12/2020 [negrito nosso].
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1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista
nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere
o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da
Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.”6

O mesmo ocorre com o enunciado da Súmula 581 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, também utilizado como fundamento da r. decisão
agravada, que dispõe exclusivamente sobre a impossibilidade de extinção ou
de suspensão das ações e execuções ajuizada contra os terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral. Vejamos:
“Súmula 581. A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” [negrito
nosso]

Ocorre, contudo, que não há, no Plano de Recuperação
Judicial de fl. 4.167/4.246 dos autos de origem, apresentado pelas
Recuperandas, qualquer disposição acerca da extinção ou da suspensão
das ações e execuções ajuizadas em face dos terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.
Em verdade, as Cláusulas 13.2 e 13.4 do Plano de
Recuperação Judicial de fl. 4.167/4.246 dos autos de origem propõem que,
com a aprovação assemblear, haja a liberação de todas as garantias,
sejam elas reais ou pessoais, inclusive fianças e avais, que tenham sido
prestadas até a data do ajuizamento da recuperação judicial, e que após o
adimplemento integral dos créditos novados, serão estes considerados
quitados de forma ampla, geral, irrevogável e irretratável, para nada mais
os credores reclamarem das Recuperandas ou eventuais coobrigados,
garantidores e avalistas.

STJ, REsp nº 1.333.349 / SP, Segunda Seção, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data do
julgamento: 26/11/2014, Data da publicação: 02/02/2015 [negrito nosso].
6
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Destarte, estando a previsão da supressão das garantias dos
devedores e coobrigados após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial
em sintonia com a melhor e atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, requer a modificação do decisum combatido, reputando-se válidas
as Cláusulas 13.2 e 13.4 do Plano de Recuperação Judicial de fl. 4.1674/4.246.

3. DA NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO E ATIVO AO
PRESENTE RECURSO
Por todas as razões expostas no presente recurso, é certo que a
reforma da decisão recorrida é medida que se impõe. Mas não basta às
Agravantes a decisão final, sendo necessária a SUSPENSÃO DOS EFEITOS
DE PARTE DA DECISÃO AGRAVADA e concessão a ANTECIPAÇÃO
PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, já que presentes os
requisitos risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito.
Esclarecem, as Recuperandas, que buscam a atribuição de efeito
suspensivo no tocante ao tópico da decisão agravada que determinou a
apresentação de modificativo ao Plano de Recuperação Judicial no prazo de 02
(dois) dias úteis, e a atribuição de efeito ativo no tocante ao tópico da referida
decisão que versa sobre o indeferimento da suspensão da inscrição das multas
administrativas impostas pela Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo – PRODESP no CADIN e referente a decisão juslaboral
que determinou a incidência de multa e bloqueio judicial em face da Alternativa
Serviços e Terceirização em Geral Ltda., nos autos nº 001113127.2020.5.15.0131, em tramite perante a 12ª vara do Trabalho, da comarca de
Campinas-SP.
Com efeito, o risco ao resultado útil do processo resta
evidenciado, ante a iminência de inviabilização da continuidade do exercício
das atividades empresariais das Agravantes, pelo ataque direto ao seu fluxo de
caixa oriundo na impossibilidade de receber pagamentos de órgãos da
Administração Pública em decorrência da inscrição de débitos no CADIN, o que
acabaria por prejudicar o fluxo de caixa e por inviabilizar a tentativa de
soerguimento.
Ademais, caso as Agravantes, em cumprimento à decisão
agravada, apresentem modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, e caso a
Assembleia Geral de Credores seja instalada antes do final julgamento do
presente recurso, há o risco iminente de ser aprovado o plano modificado, cuja
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legalidade das cláusulas extirpadas por determinação do MM. Juízo a quo pode
ser reconhecida por esta Colenda Câmara.
Já a probabilidade de provimento do recurso decorre da
demonstração inequívoca de é ilegal a retenção de faturamento que tenha por
objeto o pagamento de créditos trabalhistas sujeitos à Recuperação Judicial
diretamente aos credores e de que a competência para promover atos que
atinjam o patrimônio das Recuperandas é exclusiva do Juízo em que se
processa a Recuperação Judicial.
Da mesma forma, presente fumus boni íris, pois as Cláusulas 13.2
e 13.4 do Plano de Recuperação Judicial estão em estrita consonância com a
recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e devem, por
isso, ser mantidas.
Assim, preenchidos os requisitos do artigo 1.019, inciso I, do
Código de Processo Civil, requerem, as Agravantes, a atribuição de parcial
efeito suspensivo e parcial efeito ativo ao presente recurso de Agravo de
Instrumento, haja vista a possibilidade suportarem, as Agravantes, danos
irreparáveis ou de difícil reparação.

4. DO PEDIDO
Diante do exposto, estando presentes os pressupostos legais,
requerem, as Agravantes, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código
de Processo Civil, a atribuição de parcial efeito suspensivo e de parcial efeito
ativo ao presente recurso, haja vista os danos irreparáveis que as Agravantes
suportarão.
Ao final, pede-se o INTEGRAL PROVIMENTO do presente
recurso, para que seja reformada parcialmente a r. decisão agravada,
determinando:
i)

a imediata liberação dos valores retidos pela RIOPRETOPREV –
Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio
Preto-SP, da Recuperanda Alternativa Serviços e Terceirização
em Geral Ltda., equivalente à somatória dos valores referente ao
décimo terceiro proporcional (6/12 avos) dos meses de janeiro a
junho de 2020, no importe de R$ 7.000,46 (sete mil reais e
quarenta e seis centavos);
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ii)

a imediata suspensão dos atos de contrição e aplicação de multa,
no valor total de R$1.703,74 (hum mil, setecentos e três reais e
setenta e quatro centavos), à Alternativa Serviços e Terceirização
em Geral Ltda., nos autos nº 0011131-27.2020.5.15.0131, em
tramite perante a 12ª vara do Trabalho, da comarca de CampinasSP ou, alternativamente, que seja avocada a competência do
Juízo em que se processa a recuperação judicial para a prática de
atos de constrição do patrimônio das Recuperandas, na forma da
lei, oficiando-se o Juízo Trabalhista neste sentido.;

iii)

A suspensão da inscrição no CADIN, das 4 multas administrativas
aplicadas pela PRODESP à Recuperanda Alternativa Serviços e
Terceirização em Geral Ltda pelo inadimplemento de créditos
trabalhistas sujeitos ao procedimento recuperacional;

iv)

A imediata liberação do faturamento retido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Araçatuba, relativo ao contrato nº
06/2019, no valor total de R$ 20.173,78 (vinte mil cento e setenta
e três reais e setenta e oito centavos), da Recuperanda Strategic
Security Proteção Patrimonial Ltda;

v)

Sejam consideradas válidas as Cláusulas 13.2 e 13.4 do Plano de
Recuperação Judicial de fl. 4.1674/4.246, permitindo a supressão
das garantias, após aprovação do PRJ;

Requerem, por derradeiro, que todos os atos de comunicação
processual sejam efetivados de forma EXCLUSIVA em nome do advogado
TIAGO FELIX PRADO – OAB/SP 263.539, sob pena de nulidade.
Termos em que, pede deferimento.
Campinas/SP, 22 de fevereiro de 2021.

TIAGO FELIX PRADO
OAB/SP 263.539
AMANDA BUENO VANZATO
OAB/SP 387.494
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª
VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VALINHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 1002703-76.2020.8.26.0650

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL
LTDA. e OUTRAS, devidamente qualificadas nos autos do processo em
epígrafe, por seus advogados que estas subscrevem, regularmente
constituídos, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e
requerer o que segue:
As Recuperandas juntam com esta, o Modificativo do PRJ citado
na Petição anterior, haja vista que não foi com os demais documentos que
a Instruíram.
Requerem-se, por derradeiro, que todos os atos de comunicação
processual sejam efetivados, de forma EXCLUSIVA, em nome do advogado
TIAGO FELIX PRADO – OAB/SP 263.539, sob pena de nulidade.

Termos em que, pedem deferimento.
Campinas/SP, 23 de fevereiro de 2021.

TIAGO FELIX PRADO
OAB/SP 263.539
AMANDA BUENO VANZATO
OAB/SP 387.494
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Modificativo ao Plano
de Recuperação Judicial

GRUPO ALTERNATIVA
Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Ltda
CNPJ: 68.000.199/0001-91
Alternativa Segurança Patrimonial Ltda
CNPJ: 08.665.023/0001-27
Alt – Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda
CNPJ: 08.850.292/0001-63
Strategic Security Consultoria e Serviços Ltda.
CNPJ: 04.335.887/0001-20
Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda
CNPJ: 05.345.091/0001-10
Horse Locadora de Veículos e Equipamentos Ltda
CNPJ: 23.076.958/0001-61
Tk Gilbraltar Investimentos e Participações Ltda
CNPJ: 18.210.289/0001-39
Tk Vista Alegre Agronegócios Ltda
CNPJ: 23.771.000/0001-90
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Processo
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para

1002703-
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consoante a Lei nº 11.101/2005 em atendimento ao seu artigo

Hergovic Assessoria
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1 Considerações Iniciais
Diante da análise da Administração Judicial (folhas 5079 a 5119) sobre o Plano de
Recuperação Judicial apresentado pelo Grupo Alternativa, bem como da decisão de
fl. 10.815/10.825, que anulou as Cláusulas 13.2 e 13.4, se faz necessária a
apresentação deste documento, modificando algumas cláusulas do Plano de
Recuperação Judicial, de forma a evitar qualquer aparente ilegalidade que vá em
desencontro com a Lei de Recuperação Judicial e Falências (11.101/05).
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2. Novação
Com a aprovação do Plano e respectiva homologação judicial, considerar-se-ão
novadas todas as dívidas objeto da recuperação judicial, por força do disposto no
art. 59 da Lei nº 11.101/05. Os credores que aprovarem o Plano de Recuperação
Judicial autorizam a liberação de todas as garantias, sejam elas reais ou pessoais,
inclusive fianças e avais, que tenham sido prestadas até a data de ajuizamento da
recuperação judicial, nos termos do artigo 56, § 6º, inciso V, da Lei nº 11.101/05.
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3 Quitação
Após o pagamento integral dos valores novados objeto da recuperação judicial,
serão os mesmos considerados quitados de forma ampla, geral, irrevogável e
irretratável, para nada mais os credores reclamarem das Recuperandas. Aos
credores que aprovarem o plano de recuperação judicial, esta premissa se estende
a eventuais coobrigados, garantidores e avalistas, a qualquer título.
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4 Considerações Finais
As Modificações ao Plano de Recuperação Judicial visam alinhar interesses comuns
dos credores e das Recuperandas, evitando qualquer tipo de ilegalidade.
Este documento substitui as cláusulas 13.2 e 13.4 do Plano de Recuperação Judicial
apresentado pelas Recuperandas.
Aditamentos, emendas, alterações ou modificações ao Plano de Recuperação
Judicial poderão ser propostos pelas Recuperandas a qualquer momento após a
homologação do PRJ, desde (i) que tais aditamentos, alterações ou modificações
sejam submetidas à votação na AGC convocada para tal fim e (ii) que sejam
aprovadas pelas Recuperandas e aprovadas pelo quórum mínimo da LRF.
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