Nasser de Melo
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE
NOVA ESPERANÇA – ESTADO DO PARANÁ

Processo nº 0004003-81.2018.8.16.0119

ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO, nomeado Administrador
Judicial no processo de recuperação judicial supracitado, em que é Recuperanda a empresa
AGROQUIMICA BRASINHA LTDA., vem, respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, em atenção ao r. despacho de mov. 278, expor e requerer o que segue.
Referido comando judicial determinou a manifestação deste Administrador
acerca do pedido constante do mov. 273.1, em que a credora Soberana Fomento Comercial
Ltda. faz uma série de denúncias graves em relação à Recuperanda e seus sócios.
Pelo petitório apresentado, referida empresa informa que interpôs o agravo de
instrumento distribuído sob n.º 0037795-58.2019.8.16.0000 em face da decisão deste Juízo que
deferiu o processamento da recuperação judicial e que o Ministério Público, ao apresentar seu
parecer naquele recurso, indicou haver indícios de ocultação patrimonial realizada pelos sócios
da Recuperanda, razão pela qual pugnou pela suspensão da presente ação enquanto o TJPR não
julga o agravo.
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Contraditoriamente, prossegue seu petitório apontando os sinais de ocorrência
de fraude e ocultação patrimonial.
Informou que a Recuperanda promoveu um “golpe no mercado financeiro” ao
emitir e descontar títulos “frios” em diversos fundos e empresas de fomento mercantil,
recebendo pelos mesmos e antecipando os recebíveis que possuía. Além disso, indicou que a
Recuperanda realizou diversas transferências bancárias à uma outra empresa (Ambiental Óleo),
que seria sua cliente/sacada, mas, em verdade, seria pertencente a Marcelo Aparecido da Silva,
irmão de Marcio Alexandro da Silva, sócio da Agroquímica Brasinha.
Indicou ter ocorrido 33 depósitos em favor da referida empresa, todos de valores
expressivos e quase diários, totalizando mais de R$ 5 milhões e que não tiveram sua natureza
comprovada.
Além disso, indicou terem sido realizados outras diversas transferências
bancárias em favor da empresa Loreto Participações Ltda., que tem como sócia Elaine Loreto
Dias, esposa de Marcio Alexandro da Silva, no valor de mais de R$ 1.807.000,00, entre junho e
setembro de 2018.
Com base nessas informações, postulou pelo afastamento imediato dos
administradores da Recuperanda, com base nos incisos II, III e IV “c” do artigo 64 da Lei
11.101/2005 (indícios de prática de crime recuperacional/falimentar, prática de atos com dolo,
fraude ou simulação contra os interesses dos credores, descapitalização injustificada da empresa
ou realização de operações prejudiciais ao seu funcionamento regular).
Intimada, a Administração Judicial passa a se manifestar.
Inicialmente, não obstante os pedidos do credor sejam, como apontou Vossa
Excelência, contraditórios entre si, não há que se falar em sobrestamento do processo em razão
da pendência de julgamento do referido agravo de instrumento, haja vista que o mesmo sequer
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teve pedido de atribuição de efeito suspensivo naquela instância, como bem apontou o I. Des.
Relator, o que faz com que seja completamente descabido o pedido de suspensão ora postulado.
Evidentemente, como muitas das alegações ora trazidas já haviam sido objeto
das razões recursais, serão analisadas pelo Tribunal de Justiça e sua decisão será soberana e
deverá ser acatada. Por enquanto, contudo, enquanto não ocorre o julgamento do recurso, não
há óbice para o prosseguimento do presente feito.
Pois bem.
Inicialmente, em relação às alegações da emissão das duplicatas simuladas, é de
se destacar que corre nesta Comarca de Nova Esperança um inquérito policial, distribuído sob
n.º 0003280-28.2019.8.16.0119 e instaurado pela própria Soberana Fomento, conforme
apontado em mov. 21.1, ainda em fase de investigação policial, visando a apuração destas
alegações. Não há, portanto, nenhuma conclusão a respeito do inquérito e, consequentemente,
nenhuma denúncia formalizada pelo Ministério Público contra os dirigentes da Recuperanda
por estes fatos, razão pela qual deve-se, por prudência, aguardar o deslinde desta investigação
policial e a conclusão dos trabalhos.
Ademais, é de se observar que as questões levantadas pelo credor já haviam, em
boa parte, sido abordadas por este Administrador quando da apresentação do trabalho de perícia
que foi determinada por este Juízo antes do deferimento do processamento desta recuperação.
Observe-se os quesitos respondidos no laudo complementar juntado em mov.
163.2:
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Veja-se que as questões levantadas pelo Credor já há muito tempo foram
analisadas por este Administrador Judicial ainda quando realizou o trabalho da perícia prévia
para avaliar se a empresa atendia aos requisitos legais necessários para que a sua recuperação
judicial fosse processada.
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A perícia prévia já havia apontado acerca das operações de transferência de
dinheiro entre a Recuperanda e as empresas Ambiental Óleo e Loreto. Trazida novamente à
baila, a Administração Judicial entrou em contato com a Recuperanda e recebeu, no último 17
de janeiro, uma grande quantidade de documentos e esclarecimentos encaminhados com o
intuito de lastrear todas as operações financeiras e mercantis havidas entre a Agroquímica
Brasinha e as outras empresas mencionadas.
Não obstante a quantidade de documentos recebida, a Recuperanda acautelouse de responder nesse petitório não só as acusações levadas a cabo pelo Credor , mas também
as questões que haviam ficado inconclusivas no referido laudo pericial.
Deste modo, apontou, mediante a apresentação de mais de duzentas Notas
Fiscais, o lastro havido entre a relação comercial ocorrida entre Brasinha e Ambiental Óleo,
especialmente nos meses que imediatamente antecederam o pedido de recuperação judicial.
Assim, comprovou que, de fato, houve a circulação de dinheiro entre as pessoas
jurídicas em razão da relação comercial efetivada entre as empresas, o que justifica as
transferências de valores indicadas pelo Credor e que também haviam sido identificadas por este
Administrador no trabalho técnico inicial.
Neste particular, buscou a Recuperanda, inclusive, lastrear algumas notas que
não haviam sido localizadas no momento da perícia naquelas operações que foram realizadas
no período amostrado (entre junho e outubro de 2018) e que somaram mais de R$ 12 milhões.
Por sua vez, esclareceu que a relação comercial existente entre a Agroquímica
Brasinha e a empresa Loreto Participações advém de contratos de aluguéis do imóvel onde
localiza-se o prédio industrial da sede da Recuperanda e também de 156 veículos de carga
pertencentes à Loreto e utilizados pela Brasinha para a consecução de sua atividade empresarial,
que totalizam um custo mensal superior a R$522.000,00, o que justificaria os pagamentos
realizados.
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Ademais, para rebater a conclusão inicialmente levada a cabo na perícia
apresentada, enviou documentos da contabilidade da empresa Loreto que confirmariam o
registro contábil das operações havidas entre as empresas.
Destarte, não obstante a gama de documentos recebida, ainda assim este
Administrador detectou uma série de outros documentos complementares que entendeu serem
fundamentais para a confirmação das informações recebidas pela Recuperanda, solicitando-os
à empresa e aguardando seu recebimento para que possa confirmar as situações de regularidade
desenhadas.
Por este motivo, ainda que não se desconheça as inúmeras manifestações da
Soberana Fomento a respeito das graves denúncias em face da empresa em recuperação judicial,
é de se destacar que a análise perfunctória da documentação encaminhada não é suficiente para
que se verifiquem os indícios de fraude e ocultação patrimonial que justifiquem o afastamento
do administrador da Recuperanda, uma vez que as operações apontadas mostram-se, em
princípio, lastreadas pelo rol preliminar de documentos jurídicos e contábeis encaminhado,
aguardando este Administrador pelo recebimento dos documentos complementares e, sendo o
caso, integrar seu parecer sobre os temas aqui tratados.
Nestes termos, pede deferimento.
Nova Esperança, 23 de janeiro de 2020.

Alexandre Correa Nasser de Melo
OAB/PR 38.515
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