.
Rua Tabapuã, 474 – 8º andar,
Cjs. 84 a 88 – Itaim Bibi
São Paulo/SP – 04533-001
+55 (11) 2533-4673
adjud@adjud.com.br
_______________________________________________________________________________________________

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL

Processo 0831159-07.2009.8.26.0100
Ita Empresa de Transportes – Nova Proposta de Acordo

A Massa Falida do Banco Santos S.A ., pelo representante de sua
administradora judicial e por seu advogado que esta subscrevem, vêm,
respeitosamente, à presença de V. Exa., apresentar a nova proposta de
acordo formulada pela empresa Ita Empresa de Transportes Ltda . (Doc.
01), conforme termos que serão descritos a seguir:
2.

Inicialmente, rememore-se que às fls. 7.961/7.967, foi apresentada

a proposta de acordo pela devedora Ita Empresa de Transportes , a qual
previa:
a ) Pa g a men to d o va lo r to t a l d e R$ 2 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 (v in t e e s ei s mi lh õ e s d e
rea is ) p a ra q u i ta çã o in t eg ra l d o cr éd i to re cla m a d o p ela Ma s sa Fa lid a e
co n seq u en t e ex tin çã o d a Açã o Mo n i tó ria , emb a r g o s, a çã o d ec la ra tó ria e
recu r so s p en d en te;
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b ) En t ra d a d e 2 5 % so b r e o va lo r a c ima , o u se ja , R$ 6 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 (se is
mil h õ e s e q u in h en to s m i l r ea i s ), n o a to d a a s sin a tu ra d o a co rd o ;
c) S a ld o r ema n es cen t e - R $ 1 9 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 (d e zen o ve m ilh õ es e q u in h en to s
mil rea is ) - em 4 8 p a rc ela s men sa i s, co n secu ti va s. Ven cív el a p r ime i r a
se s sen ta (6 0 ) d ia s a p ó s o p a g a men to d a en tra d a ;
d ) Co rr eçã o d a s p a rc ela s v in cen d a s p e la TR + 1 % a o mê s;
e) Co n st itu içã o d e g a ra n ti a rea l p a ra o va lo r v in c en d o ;
f)

Po s sib il id a d e d e p a g a men to a n t ecip a d o d o t o ta l o u p a rte d a d ívid a
re ma n e scen te;

g ) Ho n o rá r io s a d vo ca tí cio s d o p a tro n o d a Ma s sa F a lid a a se re m a ce rta d o s
d ir eta men t e p e la p ro p o n en te (I TA T ra n sp o rte s ) c o m o e sc r itó rio ;
h ) Ou t ra s c lá u su la s e co n d içõ e s e sp ec íf ica s a se re m a ju s ta d a s p ela s p a r te s
q u a n d o d a la v ra tu ra d o te rmo e/o u p et içã o d e a co rd o .

3.

Com a manifestação dos credores (fls. 8.049/ 8.050, 8.051/8.053 ),

falido (fls. 8.054/8.061 ) e Ministério Público (fls. 8.673/8.675), novos
esclarecimentos foram prestados por esta Administradora Judicial (fls.
8.677/8.682).
4.

O Ministério Público, por seu turno (fls. 8.708/8.711 ), após análise

dos esclarecimentos apresentados,

se manifestou favoravelmente a

homologação do acordo.
5.- Todavia, ao apreciar a proposta, V. Exa. assim decidiu (fls.
8.7128.713):
“3 – Fls. 7961/7967 (Ita Empresa de Transportes Ltda.): Por
se tratar de proposta muito distante da política de acordo da
massa falida, sem que se tenha exata dimensão do impacto da
pandemia na atividade da devedora, além de inexistente
informação mais precisa sobre sua capacidade de pagamento
e de bens que poderiam ser oferecidos em garantia, não
autorizo a celebração do acordo, por ora, sem prejuízo do AJ
reapresentar

a

proposta,

com

novas

informações

eventualmente, condições de pagamento mais vantajosa s.”
2 / 6

e,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA CAMARGO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 24/11/2021 às 16:21 , sob o número WJMJ21419280953
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0831159-07.2009.8.26.0100 e código BFA6F4E.

fls. 9324

.
Rua Tabapuã, 474 – 8º andar,
Cjs. 84 a 88 – Itaim Bibi
São Paulo/SP – 04533-001
+55 (11) 2533-4673
adjud@adjud.com.br
_______________________________________________________________________________________________

6.

Diante

da

não

homologação

da

proposta,

prosseguiu -se

as

negociações com o objetivo de buscar a melhor proposta possível, sem
deixar de lado a capacidade de pagamento da devedora . Após várias
discussões entre as partes , foi possível chegar a uma nova proposta de
composição para encerramento do s litígios existentes.
7.

Pela nova proposta formulada, a devedora propõe o pagamento no

montante de R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), nos
seguintes termos:
1) Entrada: do valor total de R$ 32.000.000,00, serão pagos 20% (R$
6.400.000,00 ) em até 10 dias úteis após o t rânsito em julgado da
decisão que homologar á a presente proposta, exceto se houver
recurso com efeito suspensivo;
2) Prim eira Tranche: do valor total de R$ 32. 000.000,00, serão pagos
40% (R$ 12.800.000,00) em 24 (vinte e quat ro) parcelas m ensais,
iguais e consecutivas com vencimento iniciando 30 dias após o
pagamento do valor de entrada;
3) Segunda Tranche: do valor total de R$ 32.000.000,00, serão pagos
40% em 24 (vinte e quatro) parcelas m ensais , iguais e consecutivas
com vencimento iniciando 30 dias após o pagamento da última
parcela da pri meira tranche;
4) A Segunda Tranche (R$ 12.800.000,00) será devida em sua
totalidade, com venci mento em 30 dias após o pagamento da última
parcela

da

primeira

tranche,

caso

a

ITA

não

incorra

em

inadimplência, ou atraso no pagamento, de uma ou mais parcelas
da primeira tranche;
5) A ITA apresentará garantia real em valor equivalente a 130 % do
saldo financiado, lhe sendo facultado val er -se de garantia em
segundo grau;
6) A Taxa de Juros será de 1,00 % ao mês;
7) A Correção monetária será pela Taxa Referencial (TR) calculada
sobre o saldo devedor (principal) e pago concomitantemente à
parcela devida no mês;
8)

Será adotado o sistema francês de amortização (Tabela Price);
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9) Os cálculos e atualizações seguirão as condições apresentadas
acima e qualquer dif erença apontada pel a Massa Falida será
esclarecida dentro do prazo de 15 dias corri dos, não podendo ser
classificada como inadimplência; e
10) Cessão de aplicações reclamadas junto a empresas ligadas, direta
ou indiretamente, ao f alido.

8.

Observa-se da nova proposta, que o valor foi majorado em

R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) , sendo que as demai s premissas
do acordo são semelhante s à da proposta anteriormente apresentada.
9.

De acordo com a devedora, os honorários advocatícios devidos aos

patronos da Massa Falida, estão sendo objeto de negociação diretamente
com o escritório.
10.

Para subsidiar a nova proposição, a qual se resume a melhor

proposta suportada pela empresa , a devedora apresentou esclarecimentos
sobre seus negócios, operações e financeiro , trazendo, ainda, notícias do
falecimento do avalista e devedor solidário Sr. Rubens Gama Dias .
11.

A devedora mencionou que o valor do débito cobrado atualmente

pela Massa Falida (R$ 107.395.334,17 – 21/06/2021) ultrapassa em muito
a capacidade de pagamento da empresa, sendo superior ao próprio valor
da empresa. Ressaltou ainda, que a cobrança do débito judicial,
inviabilizaria as próprias operações da empresa, sem garantir aos credores
da Massa Falida sequer um percentual mínimo dos recebíveis pretendidos.
12.

Isto posto, repisa-se que muito embora os valores p ropostos estejam

ainda abaixo dos valores apurados pela Política de Acordos , no
entendimento da administradora judicial, a nova proposta é razoável e
passível

de

homologação,

representando

um

grande

avanço

nas

negociações , em razão de sua majoração em R$ 6.000.000,00 (seis milhões
de reais).
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13.

Outro aspecto relevante a ser analisado, referem -se à litigiosidade

existente entre as partes. O débito perseguido pela Massa Falida é
maculado

pela

reciprocidade,

cujo

percentual

estimado

seria

de

aproximadamente 93,55% do valor da operação. Com isso, as discussões
judiciais sobre a nulidade do contrato e das apli cações realizadas em
debêntures se tornam infindáveis , sem considerar o risco existente, caso
as decisões favoráveis até então , sejam revistas pelo Superior Tribunal de
Justiça.
14.

Por fim, importante trazer à baila, o s incidentes ajuizados pelos

devedores pretendendo a Desconsideração da Personalidade Jurídica da s
falidas Santos Investimentos, Participações e Negócios (Proc. 00 4503661.21020.8.26.0100) , e Sanvest Participações S/A (Proc. 004503916.2020.8.26.0100), a fim de que seja reconhecid a a existência de Grupo
Econômico entre a s falidas e o Banco Santos.
15.

Rememore-se que a administração judicial da massa falida informou

nos autos principais da falência ( fls. 41.947/41.950 – Doc. 02) sobre a
existência dos pedidos em questão, buscando intimar os credores da
existência destas discussões para que tomassem as providências que
entendessem

necessárias,

diante

da

possibilidade

de

uma

decisão

desfavorável à massa vir a impactar a cobrança de boa parte da carteira de
créditos. Não houve, contudo, qualquer providência da parte de nenhum
dos credores da massa falida do Banco Santos.
16.

Pois bem, como ressaltado, c aso acolhido o pleito, os ativos da

Massa Falida, incluindo o contrato objeto da presente proposta , poderão
ser novamente objeto de ataque do devedor buscando uma desfigurada
compensação, o que poderá, se vitorioso o pleito, significar uma grande
redução, já que a maioria d as operações cobradas atualmente pela Massa
Falida possuem reciprocidades .
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17.

Sendo assim, submete-se a V. Exa. a nova proposta de acordo

apresentada pela Ita Empresa de Transportes Ltda ., REQUERENDO sejam
intimados Falido, Credores e Ministério Público a se manifestar , para
ulterior homologação do acordo, colocando-se esta administração judicial
à disposição para eventuais outros esclarecimentos no endereço eletrônico
bancosantos@adjud.com.br .
Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, 24 de novembro de 2021.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial
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À Massa Falida do Banco Santos
A/c Dr. Vânio Aguiar
Proposta de Acordo
Ação Monitória nº 0001897.17.2011.8.09.0175

Prezado Administrador Judicial da Massa Falida do Banco Santos, Dr. Vânio Aguiar, a
ITA Empresa de Transportes Ltda. vem, por meio da presente, formalizar proposta de composição
para encerramento da lide em epígrafe.

Importa destacar que o litisconsorte passivo dessa ação, Sr. Rubens Gama Dias,
faleceu no dia 20 de junho desse ano. Os trâmites legais para noticiar o ocorrido nos autos dessa
ação original, bem como nos recursos que tramitam na Corte Superior, estão em andamento.
Contudo, julga-se pertinente notificar de pronto a situação que, inclusive, é grande motivador
para essa tratativa.

Finalmente, é imperioso destacar que a Massa Falida formulou pleito de
cumprimento provisório da Ação Monitória junto ao juízo de primeira instância. Tal pedido pode
terminar por inviabilizar a própria efetivação do presente acordo, já que, conforme se
demonstrará no curso do presente texto, a ITA não possui recursos suficientes para arcar com
mais do que propõe neste momento. O que é mais, até para fazer frente ao ora proposto, a
empresa precisará utilizar os bens que possui (veículos e imóvel) para financiar os valores
acordados. Se a empresa se ver obrigada a tentar garantir o juízo (o que não será possível, já que
os mencionados bens não são suficientes), este acordo poderá ficar inviabilizado e a própria
existência da empresa comprometida.

Nesse sentido, requer-se que esta Massa Falida pleiteei a suspensão do cumprimento
provisório e da própria Ação Monitória até que essa proposta seja formalizada ao juízo falimentar
e por ele analisada.
i•

Esclarecimentos Iniciais
O que é a ITA?
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Fundada em 1970, a ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. atua nos segmentos de
locação, terceirização e gestão de frotas, atendendo a órgãos públicos e empresas privadas.
Atualmente, a empresa possui 37 (trinta e sete) contratos ativos, que resultam em
faturamento anual estimado em R$115.945.796,00 (cento e quinze milhões, novecentos e
quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais), sobre a locação do veículo e gestão da
frota.

A frota operacional da Companhia é de 1.510 unidades, entre titulares e reservas,
com idade média de 20 (vinte) meses, distribuídas entre veículos de passeio e utilitários leves,
caminhões e utilitários de médio e grande portes, vans, micro-ônibus e ônibus (anexo 1). Nesse
ponto, vale destacar que o comprometimento mensal financeiro apenas para pagamento das
parcelas de FINAME e CDC é de R$ 4.409.583,43(quatro milhões, quatrocentos e nove mil,
quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos) cujo saldo devedor remanescente,
neste momento, é de R$ 132.807.690,87 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e sete mil,
seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos (anexo 2).

A estrutura ITA é composta, além da Matriz, por 03 (três) filiais: Goiânia/GO,
Brasília/DF e Várzea Grande/MT, totalizando 997 (novecentos e noventa e sete) funcionários
diretos, dos quais 840 (oitocentos e quarenta) são motoristas (anexo 3). Para complementar o
desempenho das atividades, ainda conta com 102 (cento e dois) terceirizados (anexo 3). O valor
médio de custos e despesas operacionais, deduzidas as depreciações, é de aproximadamente R$
4.795.726,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais)
(anexo 2)

Para prestar o seu serviço a ITA conta ainda com uma rede de 190 parceiros, entre
concessionárias e oficinas espalhadas nos estados de Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Esses
parceiros são devidamente credenciados e absorvem os serviços de manutenção que não são
realizados na Matriz.

•

Particularidades do Negócio de Terceirização de Frotas e o Atual Cenário.
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O mercado de terceirização/locação de frotas é caracterizado pela alta concorrência,
extensa oferta de produtos e forte disputa de preços, acirrada principalmente por grandes
players com amplo acesso ao crédito e por interesses cada vez maiores das montadoras na
obtenção de lucros com o segmento.

Um ponto importante da estrutura desse tipo de negócio é que a rentabilização dos
investimentos necessários para girar a operação – em verdade, a viabilidade financeira de todo
e qualquer contrato da empresa – ocorre somente no momento da revenda dos veículos, ou seja,
ao final do contrato. Isso porque os valores faturados ao longo dos contratos cobrem, em suma,
custos e despesas administrativas e dificilmente fazem frente aos juros e às amortizações das
linhas de financiamento. Nesse contexto, a performance de toda empresa que opera nesse
segmento é definida, fundamentalmente, pelo custo do serviço da dívida, pelo poder de
negociação na compra dos veículos novos e, por fim, pelo valor de revenda dos veículos usados.

Ou seja, trata-se de um mercado onde os atores têm alta dependência de recursos
externos, não apenas para financiar aquisição dos ativos, mas para capital de giro. Ainda que
determinada empresa possa levantar recursos para adquirir sua frota, ela só conseguirá
efetivamente viabilizar sua operação caso disponha de capital de giro suficiente para cobrir os
custos da operação até que a frota seja revendida. No caso da ITA, isso é facilmente observável.
A expectativa de faturamento mensal da empresa em 2021 é de aproximadamente R$ 9.700.000
(nove milhões e setecentos mil reais), enquanto seu custo mensal é de cerca de R$ 9.200.000
(nove milhões e duzentos mil reais). Ademais, a dependência da ITA por contratos com o setor
público exige uma gestão financeira com grandes restrições: não raro, episódios de atrasos nos
pagamentos e inadimplência constringem o fluxo de caixa da companhia forçando-a a buscar
recursos para capital de giro a taxas substancialmente elevadas.

Outro ponto relevante é o alto nível de dependência que as empresas de
terceirização e locação de frota têm das montadoras de veículo. No momento, a crise causada
pela pandemia de COVID-19, levou a alta de preços de matérias primas essenciais – commodities
em sua grande maioria – para a produção de chassis, carrocerias, motores elétricos e a
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combustão, baterias e componentes eletrônicos.

Em uma recente pesquisa da empresa Kelley Blue Book (KBB), empresa multinacional
especializada em avaliação de veículos, em parceria com o Jornal do Carro (Estadão), foi
verificado no período de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021 um aumento de 17,12%, em
média, no valor dos 26 automóveis mais comercializados no Brasil. O modelo Gol da marca
Volkswagen, um dos modelos mais buscados pelos frotistas, alcançou um reajuste de 19,5% no
período; o modelo Onix da marca Chevrolet, por sua vez, foi reajustado em 22,94%.

O resultado disso é que o setor atualmente sofre com perda de rentabilidade e a
própria indisponibilidade de produtos. A imprevisibilidade do futuro de curto prazo faz com que
os níveis de risco ao se investir em veículos para terceirização/locação se torne cada vez mais
drásticos.

Acrescentem-se a esse cenário crítico para as empresas de terceirização e locação de
frotas, as dificuldades decorrentes da crise econômica que vem fortemente afetando o país há
pelo menos 5 anos, agora agravada pelo recente recrudescimento da taxa de juros cobradas
pelos bancos em operações de CDC, impactando fortemente a formação de custos de empresas
alavancadas como a ITA. Além disso, a acentuada e contínua desvalorização da moeda brasileira
se apresenta, da mesma forma, como um risco à operação a esse tipo de negócio.

O Real, em 2020, desvalorizou aproximadamente 29% em relação à moeda
estadunidense; na última década, acumulamos uma desvalorização de quase 212%. Com grande
parte dos insumos automotivos sendo cotados em dólar americano, as empresas de terceirização
e locação de frotas seguem expostas ao risco cambial e com poucos mecanismos para reajustes
dos valores de seus contratos quando a elevação dos custos excede os índices inflacionários
tradicionais como IPCA e IGP-M, principais indexadores utilizados atualmente.

•

Clientes da ITA.
O faturamento da Companhia é composto, em grande medida, por contratos
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firmados com órgãos públicos e esse tem sido o principal foco da companhia em seus 50 anos de
história. Mais especificamente, cerca de 70% do faturamento atual da empresa está atrelado a
contratos com Munícipio de Goiânia (Prefeitura Municipal de Goiânia – PMG; COMURG –
Companhia de Urbanização de Goiânia; e Secretária Municipal de Educação – SME) (anexo 4).

Nota-se, portanto, que as maiores demandas da empresa são para o fornecimento
de serviços essenciais, concentradas nas ações inerentes a Secretaria de Infraestrutura de
Goiânia, Agência Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Transporte, Guarda
Municipal, e Companhia de Urbanização de Goiânia, sendo, inclusive, classificados como de
prestação continuada e de interesse público. Ademais, tem-se o serviço prestado para a rede
municipal de ensino de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Educação, onde está
comtemplado o fornecimento de ônibus e motoristas para o transporte dos alunos, bem como,
de caminhões para a distribuição da merenda escolar.

Em anexo, destacam-se os objetivos de cada um dos principais clientes da Companhia
com a contratação dos serviços de terceirização de frota (anexo 5). Vale ressaltar que todos os
contratos estão em plena vigência, sendo que os mais representativos, quais sejam os com a
Prefeitura Municipal de Goiânia e com a COMURG, foram firmados no ano passado, com prazo
de 60 meses.

•

Projeções da ITA (anexo 6).
Para os próximos 10 anos, a expectativa da Empresa é que as receitas evoluam em

linha com o crescimento nominal projetado do PIB brasileiro. Com base em uma estrutura de
custos operacionais e despesas administrativas rigorosamente controlada, a ITA tem sido capaz
de gerar um Fluxo de Caixa Operacional adequado à manutenção do negócio, lembrando que
parte importante dessa geração de caixa origina-se com a desmobilização de frotas.

Assim como as demais empresas do setor, a receita com revenda de veículos constitui
etapa sensível no ciclo financeiro da operação e permite que a Companhia obtenha fôlego para
financiar parte da renovação ou da transição para novos contratos: os valores apurados devem,
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ao final, recompor e remunerar o capital despendido nos contratos encerrados. Os recursos
excedentes em caixa são aplicados em investimentos com liquidez imediata e resgatados de
acordo com a necessidade de recomposição do capital de giro e novas operações. O resultado
disso é uma projeção de relativamente baixa disponibilidade financeira se considerado o
faturamento da empresa. Destaca-se:

Fluxo de Caixa Operacional

19.994.349

38.279.753

37.567.716

41.062.468

42.044.889

34.079.832

39.187.843

27.832.300

38.726.642

93.177.618

2.539.697

8.997.143

13.926.065

18.753.605

20.220.119

12.398.059

27.682.431

3.905.226

20.786.625

26.307.817

(47.126.390)

(12.546.629)

(33.607.821)

(48.166.954) (117.687.566)

(43.165.171)

(69.042.459)

(7.088.091)

(114.971)

(127.704)

(142.114)

(158.433)

(176.924)

(197.891)

(221.676)

(248.671)

(279.323)

(314.142)

(24.707.316)

34.602.563

17.743.845

11.490.687

(55.599.483)

3.114.830

(2.393.862)

24.400.765

9.716.775

(93.601.714)

47.126.390

12.546.629

33.607.821

48.166.954

117.687.566

43.165.171

69.042.459

7.088.091

49.517.170

212.773.007

(50.216.286)

(51.926.625)

(54.343.547)

(55.714.116)

(62.213.275)

(54.704.254)

(57.372.109)

(64.631.364)

(70.023.956)

(65.911.105)

-

-

3.053.375

(3.053.375)

-

7.890.260

(7.890.260)

31.934.296

10.887.115

(42.821.411)

(27.797.212)

(4.777.433)

61.495

890.149

(125.191)

(533.993)

1.386.229

(1.208.212)

97.103

10.438.776

Caixa e Disponibilidades Iniciais

33.721.269

5.924.057

1.146.624

1.208.119

2.098.268

1.973.077

1.439.084

2.825.313

1.617.101

1.714.204

Caixa e Disponibilidades Finais

5.924.057

1.146.624

1.208.119

2.098.268

1.973.077

1.439.084

2.825.313

1.617.101

1.714.204

12.152.981

( + ) Custo Contábil Desinvestimentos
( - ) Investimentos Frotas
( - ) Investimentos Operacionais
Fluxo de Caixa Após Investimentos
( + ) Financiamentos (Máquinas & Equipamentos)
( - ) Amortizações (Máquinas & Equipamentos)
( + ) Financiamentos (Operação)
Fluxo de Caixa Após Financiamentos

(49.517.170) (212.773.007)

Nesse sentido, fica evidenciado que a expansão da receita através da eventual
compra de novos veículos a serem disponibilizados para terceirização/locação extrapolam a
disponibilidade da Companhia. O Fluxo de Caixa Após Investimentos demonstra que os recursos
gerados pela operação criam, unicamente, condições seguras para que a Companhia se
recomponha e inicie um novo ciclo de tomada de linhas de financiamento. Destaca-se:

Vale ainda ressaltar os investimentos realizados em 2020 para operacionalizar os
contratos com o Município de Goiânia, fonte principal de receita para a Companhia. A ITA
finalizou o ano com um passivo oneroso de quatro vezes o seu EBTIDA ajustado.

•

Conclusões.
Como todas as empresas do setor de terceirização/locação de frotas, a operação da

ITA é extremamente dependente de recursos financeiros, seja para adquirir os ativos a serem
disponibilizados para os clientes, seja para sustentar a execução de contratos deficitários até o
momento da sua finalização, quando a frota é vendida e o resultado apurado.
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A alta dependência da empresa em poucos clientes de grande porte – em especial os
contratos do Munícipio de Goiânia – faz com que essa realidade seja ainda mais acentuada na
ITA, pois não há um “giro” entre compra e venda de ativos que equilibre os montantes
necessários para operacionalizar os contratos. Na prática, a empresa realiza os investimentos
necessários para operar os seus principais contratos já sabendo que terá de arcar com boa parte
dos custos até o encerramento e alienação da frota.

O crescimento e perpetuidade do negócio da Companhia estão intrinsicamente
associados à retenção de seu capital humano, a sua visão estratégica de longo prazo, ao controle
austero de sua estrutura de custos e despesas, à estabilidade de sua alavancagem financeira.
Portanto, a ITA é uma empresa extremamente vulnerável a intercorrências que prejudiquem esse
delicado equilíbrio. Qualquer indisponibilidade de recursos provisionados para fluxo de caixa
pode levar ao colapso da empresa.

Vale, também, destacar a função social da empresa. Além de seu quadro de
funcionários e os seus parceiros e fornecedores, a ITA é uma empresa cuja atividade está
intimamente ligada com o fornecimento de serviços essenciais para a população de sua região
de atuação. A toda evidência, qualquer interrupção dos serviços contratados implicaria em
prejuízo ao exercício das atividades de órgãos públicos e empresas que fornecem serviços de
limpeza e manutenção urbana, energia, água, dentre outros (anexo 5).

Diante desse cenário, verifica-se que o débito que se pretende cobrar da ITA em
muito ultrapassa a capacidade de pagamento da empresa. Aliás, ultrapassa o próprio valor da
empresa. Nesse sentido, ainda que essa Massa Falida obtenha êxito total em seu pleito – o que
se admite apenas para exercício mental, já que a ITA tem convicção da justeza de seu direito – a
cobrança do saldo em questão iria, tão somente, inviabilizar a operação da empresa sem garantir
aos credores dessa Massa Falida sequer um percentual mínimo dos recebíveis pretendidos.

ii-

Origem dos Valores em Litígio

Vale ainda pontuar que, o crédito cobrado pela MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
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tem origem no Contrato de Limite de Crédito da Conta Garantida nº 233.581-2, por meio do qual
a ITA TRANSPORTES LTDA., com aval do seu sócio RUBENS GAMA DIAS, contraiu empréstimo no
valor histórico de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), junto ao BANCO SANTOS S/A.
Contudo, essa operação não trouxe nenhum benefício econômico para ITA.

Isso porque, a empresa aplicou exatamente o mesmo valor contratado, ou seja, R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) em debêntures da empresa SANTOSPAR (coligada à
Instituição Financeira). O objetivo de toda essa operação (tanto o empréstimo, quanto a
aplicação) era para que a empresa pudesse ter acesso a outras linhas de crédito. Contudo, antes
de que essas novas linhas fossem disponibilizadas, o Banco Santos declarou sua falência e o
negócio combinado entre as partes nunca se efetivou.

Justamente pelo fato da ITA jamais ter se beneficiado da citada operação, sobretudo
porque o valor do empréstimo (R$ 10.000.000,00) serviu integralmente para a compra de
debêntures da falida SANTOSPAR, a questão envolvendo a validade do crédito do BANCO SANTOS
S/A foi judicializada.

Em sede de Ação Anulatória (processo nº 0239704.18.2004.8.09.0051 - TJGO),
proposta em 2004, a ITA requereu a declaração de nulidade do Contrato de Abertura de Crédito
de Conta Garantida nº 233.581-2 em razão de todos os vícios que o inquinam, especialmente a
venda casada, a lesão, a coação e a simulação.

A validade do referido Contrato foi mantida pelo Juízo de primeira instância, assim
como pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e, atualmente, está pendente de análise pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.869.186/GO, em trâmite na
Quarta Turma, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Paralelamente à discussão sobre a validade do negócio jurídico, a MASSA FALIDA DO
BANCO SANTOS propôs Ação Monitória (processo nº 0001897.17.2011.8.09.0175), em 2011, em
desfavor da ITA e do sócio RUBENS, visando a cobrança do suposto crédito no valor de R$
54.077.827,49, que seria, até dezembro de 2010, o pretenso saldo inadimplente do Contrato de
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Limite de Crédito da Conta Garantida nº 233.581-2.

Em sede de Embargos Monitórios, a ITA e o sócio RUBENS reiteraram a nulidade do
Contrato em decorrência da simulação, da lesão, da coação e do dolo, bem assim porque a ITA
não se beneficiou da quantia contratada, além da prescrição da pretensão monitória, que
ocorreu em 22/03/2010. Por fim, sustentaram excesso de execução e pediram a compensação
do crédito cobrado nos autos da monitória com o crédito que a ITA possui em debêntures junto
à SANTOSPAR.

Em primeira instância, os Embargos foram rejeitados, determinando-se a expedição
de mandado monitório. Ao julgar a Apelação interposta pela ITA e pelo sócio RUBENS, o Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás reformou parcialmente a Sentença, para substituir o indexador CDI
pelo INPC, bem assim para afastar a cobrança de juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%.

A ITA e o sócio RUBENS interpuseram Recurso Especial, que foi inadmitido. Contra a
decisão de inadmissão, foi interposto o Agravo em Recurso Especial nº 1.835.986/GO, também
em trâmite na Quarta Turma, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Por fim, destaque-se que, além dessas demandas que versam, precipuamente, sobre
a validade do Contrato de Limite de Crédito da Conta Garantida nº 233.581-2, nos autos da
falência da SANTOSPAR (processo nº 0171390-54.2008.8.26.0100 – TJSP), na qual a ITA figura
como credora de R$ 10.805.654,31 (em valores históricos), atualmente paira discussão sobre a
desconsideração da personalidade jurídica (apenso - processo nº 0045036-61.2020.8.26.0100 TJSP), a fim de que se reconheça a existência de grupo econômico entre SANTOSPAR e BANCO
SANTOS, reunindo-se ambos os processos falimentares.

iii-

Proposta de Acordo

A ITA vem ao longo dos últimos meses estudando possibilidades de estruturação de
uma proposta de acordo que não inviabilize a operação da empresa. O objetivo do estudo
desenvolvido foi encontrar o montante máximo com o qual a empresa poderia arcar de forma a
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atender as expectativas dos credores da Massa Falida, ao tempo em que se preserva a existência
da empresa. Vale ressaltar que todas as opções de engenharia econômico-financeira foram
exploradas, chegando-se à proposta a seguinte proposta:

Pagamento no valor total de R$ 32.000.000,00 (trinta milhões de reais) de acordo
com os seguintes termos:

1) Entrada: do valor total de R$ 32.000.000,00, serão pagos 20% (R$ 6.400.000,00)
em até 10 dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que homologara
presente proposta, exceto se houver recurso com efeito suspensivo;
2) Primeira Tranche: do valor total de R$ 32.000.000,00, serão pagos 40% (R$
12.800.000,00) em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas
com vencimento iniciando 30 dias após o pagamento do valor de entrada;
3) Segunda Tranche: do valor total de R$ 32.000.000,00, serão pagos 40% em 24
(vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas com vencimento
iniciando 30 dias após o pagamento da última parcela da primeira tranche;
4) A Segunda Tranche (R$ 12.800.000,00) será devida em sua totalidade, com
vencimento em 30 dias após o pagamento da última parcela da primeira tranche,
caso a ITA incorra em inadimplência, ou atraso no pagamento, de uma ou mais
parcelas da primeira tranche;
5) A ITA apresentará garantia real em valor equivalente a 130% do saldo financiado,
lhe sendo facultado valer-se de garantia em segundo grau;
6) A Taxa de Juros será de 1,00% ao mês;
7) A Correção monetária será pela Taxa Referencial (TR) calculada sobre o saldo
devedor (principal) e pago concomitantemente à parcela devida no mês;
8) Será adotado o sistema francês de amortização (Tabela Price);
9) Os cálculos e atualizações seguirão as condições apresentadas acima e qualquer
diferença apontada pela Massa Falida será esclarecida dentro do prazo de 15 dias
corridos, não podendo ser classificada como inadimplência; e
10) Cessão de aplicações reclamadas junto a empresas ligadas, direta ou
indiretamente, ao falido.
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A presente proposta reflete os maiores esforços empregados pela ITA para a
liquidação dos valores junto à Massa Falida. Os impactos econômicos e financeiros, no entanto,
não se restringem unicamente ao estreitamente de seu fluxo de caixa. Os desembolsos propostos
impactarão, principalmente, na capacidade da obtenção de novos contratos de serviços pela
empresa e na contração de novas linhas de financiamento. Embora a proposta se alongue por
apenas 5 anos (60 meses), os impactos se estenderão ainda por vários anos a frente (anexo 7).

Roga-se a Vossa Senhoria que analise a proposta ora apresentada, não apenas sob a
ótica da capacidade econômica da empresa, mas dentro do contexto de crise econômica
mundial. Trata-se, em verdade, de um esforço feito pela ITA para seguir com as suas atividades
essenciais e por fim a uma discussão que se alonga a mais de uma década.

Cordialmente,

ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA.
Rubens Gama Dias Filho
Sócio Administrador
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Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Receita Bruta
Impostos
Receita Líquida
Custos
Pessoal de Manutenção
Consumo da Manutenção
Serviços de Terceiros
Pessoal Operação
Depreciação e Amortização (Custo)
Outros Custos Operacionais

120.709.898

127.958.272

135.641.895

143.786.905

152.421.004

161.573.563

171.275.714

181.560.459

192.462.780

204.019.763

(13.197.460)

(13.989.939)

(14.830.006)

(15.720.516)

(16.664.500)

(17.665.168)

(18.725.924)

(19.850.376)

(21.042.349)

(22.305.898)

107.512.438

113.968.332

120.811.890

128.066.388

135.756.504

143.908.395

152.549.790

161.710.082

171.420.431

181.713.866

(96.703.370) (100.243.135) (100.528.897) (105.589.967) (113.780.816) (120.019.591) (126.770.240) (131.970.967) (138.704.944) (153.698.786)
(4.398.755)
(4.662.891)
(4.942.888)
(5.239.698)
(5.554.330)
(5.887.856)
(6.241.409)
(6.616.193)
(7.013.481)
(7.434.626)
(12.023.871) (12.745.879) (13.511.242) (14.322.564) (15.182.603) (16.094.287) (17.060.714) (18.085.174) (19.171.151) (20.322.338)
(5.161.106)
(5.471.019)
(5.799.542)
(6.147.793)
(6.516.955)
(6.908.284)
(7.323.112)
(7.762.849)
(8.228.992)
(8.723.126)
(28.924.953) (30.661.835) (32.503.014) (34.454.751) (36.523.686) (38.716.856) (41.041.721) (43.506.190) (46.118.645) (48.887.972)
(37.459.824) (37.442.140) (33.956.834) (35.020.393) (38.973.688) (40.720.453) (42.709.356) (42.862.405) (44.245.601) (53.567.359)
(8.734.861)
(9.259.371)
(9.815.377) (10.404.769) (11.029.554) (11.691.855) (12.393.926) (13.138.155) (13.927.074) (14.763.365)

Lucro Bruto

10.809.067

13.725.197

20.282.993

22.476.421

21.975.688

23.888.805

25.779.550

29.739.116

32.715.488

Margem Bruta

10,05%

12,04%

16,79%

17,55%

16,19%

16,60%

16,90%

18,39%

19,08%

15,42%

(13.574.449)
(7.655.485)
(6.963)
(1.535.745)
(1.689.721)
(116.129)
(2.570.406)

(14.369.834)
(8.115.181)
(7.381)
(1.627.964)
(1.791.185)
(103.370)
(2.724.754)

(15.226.528)
(8.602.480)
(7.824)
(1.725.720)
(1.898.742)
(103.394)
(2.888.369)

(16.134.664)
(9.119.041)
(8.294)
(1.829.345)
(2.012.757)
(103.417)
(3.061.810)

(17.087.377)
(9.666.620)
(8.792)
(1.939.194)
(2.133.619)
(93.487)
(3.245.665)

(18.095.520)
(10.247.080)
(9.320)
(2.055.638)
(2.261.738)
(81.184)
(3.440.560)

(19.177.267)
(10.862.395)
(9.879)
(2.179.075)
(2.397.551)
(81.208)
(3.647.159)

(20.323.970)
(11.514.659)
(10.473)
(2.309.924)
(2.541.519)
(81.233)
(3.866.163)

(21.539.528)
(12.206.090)
(11.102)
(2.448.630)
(2.694.132)
(81.257)
(4.098.318)

(22.828.077)
(12.939.040)
(11.768)
(2.595.665)
(2.855.909)
(81.282)
(4.344.413)

Despesas
Pessoal Administração
Conservação de Bens
Serviços e Utilidades
Despesas Gerais Administrativas
Depreciação e Amortização (Geral)
Tributárias
Resultado Operacional
Resultado Financeiro
Despesa Financeira
Receita Financeira
(-) Outras Operações
(+) Outras Operações
Receita na Alienação de Bens
Valor Contábil Bens Alienados
Outras Receitas/Despesas
Outras Receitas
Perdas do Ativo
LAIR

28.015.080

(2.765.382)

(644.637)

5.056.465

6.341.757

4.888.312

5.793.285

6.602.283

9.415.146

11.175.959

5.187.003

(12.686.825)
(13.705.644)
1.018.820
-

(10.263.783)
(11.343.781)
1.079.998
-

(10.430.158)
(11.575.007)
1.144.849
-

(11.309.542)
(12.523.137)
1.213.595
-

(20.656.797)
(21.943.266)
1.286.469
-

(20.388.351)
(21.752.069)
1.363.718
-

(22.251.068)
(23.696.674)
1.445.607
-

(18.621.864)
(20.154.277)
1.532.412
-

(22.270.321)
(23.894.751)
1.624.431
-

(37.132.769)
(38.854.743)
1.721.974
-

8.465.657

26.841.580

30.729.532

38.963.796

48.023.978

27.374.503

47.403.819

5.418.776

34.489.797

117.450.298

(2.539.697)

(8.997.143)

(13.926.065)

(18.753.605)

(20.220.119)

(12.398.059)

(27.682.431)

(3.905.226)

(20.786.625)

(26.307.817)

174.927
174.927
-

185.432
185.432
-

196.566
196.566
-

208.370
208.370
-

220.882
220.882
-

234.145
234.145
-

248.205
248.205
-

263.109
263.109
-

278.909
278.909
-

295.656
295.656
-

(9.351.319)

7.121.448

11.626.340

15.450.775

12.256.256

615.523

4.320.809

(7.430.058)

2.887.719

59.492.372

-

(1.670.905)
(1.222.253)
(448.651)

(2.743.069)
(2.010.610)
(732.459)

(3.653.284)
(2.679.886)
(973.399)

(2.892.989)
(2.120.845)
(772.144)

(122.494)
(83.716)
(38.778)

(1.004.353)
(732.142)
(272.211)

-

(663.277)
(481.351)
(181.926)

(14.135.184)
(10.387.165)
(3.748.019)

(9.351.319)

5.450.543

8.883.271

11.797.490

9.363.267

493.028

3.316.457

(7.430.058)

2.224.442

45.357.187

-8,70%

4,78%

7,35%

9,21%

6,90%

0,34%

2,17%

-4,59%

1,30%

24,96%

ATIVO

279.270.176

247.106.071

239.802.065

242.423.622

308.596.420

306.410.203

315.263.438

283.739.958

278.269.154

432.173.117

ATIVO CIRCULANTE

119.955.510

121.659.725

128.592.077

136.765.663

144.361.265

152.011.681

162.073.776

170.062.398

179.908.585

200.681.858

9.146
114.865
5.800.046
4.539.338
45.395
107.150.704
973.159
32.412
790.611
499.836

1.770
22.233
1.122.621
4.539.338
45.395
113.584.877
973.159
32.412
838.085
499.836

1.865
23.425
1.182.829
4.539.338
45.395
120.405.409
973.159
32.412
888.410
499.836

3.239
40.685
2.054.344
4.539.338
45.395
127.635.499
973.159
32.412
941.758
499.836

3.046
38.257
1.931.774
4.539.338
45.395
135.299.741
973.159
32.412
998.308
499.836

2.222
27.903
1.408.959
4.539.338
45.395
143.424.204
973.159
32.412
1.058.254
499.836

4.362
54.782
2.766.169
4.539.338
45.395
152.036.524
973.159
32.412
1.121.800
499.836

2.496
31.355
1.583.249
4.539.338
45.395
161.165.996
973.159
32.412
1.189.162
499.836

2.646
33.238
1.678.320
4.539.338
45.395
170.843.673
973.159
32.412
1.260.569
499.836

18.762
235.641
11.898.578
4.539.338
45.395
181.102.475
973.159
32.412
1.336.263
499.836

159.314.666

125.446.346

111.209.988

105.657.959

164.235.156

154.398.522

153.189.662

113.677.560

98.360.569

231.491.259

Provisão IRPJ/CSLL
Provisão IRPJ
Provisão CSLL
Lucro / Prejuízo Líquido
Margem Líquida

BALANÇO PATRIMONIAL

Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras
Adiantamentos a Terceiros
Adiantamentos a Funcionários
Clientes
Impostos a Compensar
Impostos a Recuperar
Almoxarifado de Consumo
Pagamentos a Apropriar
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Créditos em Litígio
Depósitos Judiciais
Conta Corrente Consórcio
Participações Societárias
Outros Investimentos
Bens em Operação
Bens em Operação - Leasing
Depreciações Acumuladas
Depreciações Leasing
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Outros Débitos com Terceiros
Obrigações Fiscais
Obrigações Trabalhistas
Empréstimos e Financiamentos
Provisão 13º Salário/Férias
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Tributos diferidos
Empréstimos em Litígio
(-) Emp. em Litígio (Juros)
Juros S/Capital Próprio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Lucros ou Prejuizos Acumulados
Ajuste Exercícios Anteriores
Reservas de Incentivos Fiscais

10.728.531
10.728.531
10.728.531
10.728.531
10.728.531
10.728.531
10.728.531
10.728.531
10.728.531
10.728.531
48.560
48.560
48.560
48.560
48.560
48.560
48.560
48.560
48.560
48.560
3.641.425
3.641.425
3.641.425
3.641.425
3.641.425
3.641.425
3.641.425
3.641.425
3.641.425
3.641.425
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
1.362.869
1.362.869
1.362.869
1.362.869
1.362.869
1.362.869
1.362.869
1.362.869
1.362.869
1.362.869
235.967.763
214.101.391
209.362.809
208.074.608
265.279.755
272.897.169
283.063.362
284.077.276
291.272.579
338.195.513
3.967.707
3.967.707
3.967.707
3.967.707
3.967.707
3.967.707
3.967.707
3.967.707
3.967.707
3.967.707
(92.655.821) (104.657.770) (114.155.545) (118.419.373) (117.047.324) (134.501.372) (145.876.425) (186.402.440) (208.914.735) (122.706.979)
(3.754.767)
(3.754.767)
(3.754.767)
(3.754.767)
(3.754.767)
(3.754.767)
(3.754.767)
(3.754.767)
(3.754.767)
(3.754.767)
279.270.176

247.106.071

239.802.065

242.423.622

308.596.420

306.410.203

315.263.438

283.739.958

278.269.154

432.173.117

82.173.069

62.784.125

54.915.598

50.711.216

81.571.549

80.611.941

84.383.367

72.248.888

69.051.294

128.990.463

7.671.716
9.703.348
2.547.823
1.352.392
58.629.720
2.268.069

8.132.387
10.286.013
3.023.389
1.357.489
37.647.845
2.337.001

8.620.719
10.903.667
3.392.553
1.356.746
28.226.593
2.415.319

9.138.375
11.558.409
3.740.191
1.355.543
22.578.570
2.340.130

9.687.115
12.252.467
3.775.652
1.356.593
52.135.572
2.364.150

10.268.806
12.988.202
3.433.980
1.356.294
50.191.460
2.373.199

10.885.426
13.768.116
3.809.010
1.356.143
52.205.513
2.359.160

11.539.073
14.594.862
3.832.195
1.356.343
38.560.911
2.365.503

12.231.970
15.471.253
4.190.359
1.356.260
33.435.498
2.365.954

12.966.474
16.400.269
7.035.098
1.356.249
88.868.835
2.363.539

79.969.434

61.743.729

53.424.980

48.453.428

74.402.626

72.682.989

74.448.342

62.489.399

57.991.747

106.599.353

51.409.928
6.116.307
11.235.256
11.207.943

33.011.807
6.288.723
11.235.256
11.207.943

24.750.709
6.231.072
11.235.256
11.207.943

19.798.195
6.212.034
11.235.256
11.207.943

45.715.484
6.243.943
11.235.256
11.207.943

44.010.774
6.229.016
11.235.256
11.207.943

45.776.812
6.228.331
11.235.256
11.207.943

33.812.436
6.233.764
11.235.256
11.207.943

29.318.178
6.230.370
11.235.256
11.207.943

77.925.332
6.230.822
11.235.256
11.207.943

117.127.673

122.578.216

131.461.487

143.258.978

152.622.245

153.115.273

156.431.730

149.001.671

151.226.114

196.583.301

30.000.000
78.052.546
9.075.127

30.000.000
83.503.089
9.075.127

30.000.000
92.386.361
9.075.127

30.000.000
104.183.851
9.075.127

30.000.000
113.547.118
9.075.127

30.000.000
114.040.146
9.075.127

30.000.000
117.356.603
9.075.127

30.000.000
109.926.545
9.075.127

30.000.000
112.150.987
9.075.127

30.000.000
157.508.174
9.075.127
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Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

45.357.187

FLUXO DE CAIXA LIVRE
Lucro / Prejuízo Líquido

(9.351.319)

5.450.543

8.883.271

11.797.490

9.363.267

493.028

3.316.457

(7.430.058)

2.224.442

( + ) Depreciação / Amortização

37.575.953

37.545.510

34.060.228

35.123.811

39.067.175

40.801.636

42.790.564

42.943.637

44.326.858

53.648.642

(12.216.095)

(6.434.173)

(6.820.532)

(7.230.090)

(7.664.242)

(8.124.463)

(8.612.320)

(9.129.472)

(9.677.677)

(10.258.801)

( - / + ) Contas a Receber
( - / + ) Estoques de Manutenção

(204.210)

(47.475)

(50.325)

(53.347)

(56.551)

(59.946)

(63.546)

(67.362)

(71.407)

(75.694)

( - / + ) Contas a Pagar

4.430.599

1.043.336

1.105.986

1.172.398

1.242.798

1.317.426

1.396.534

1.480.393

1.569.288

1.663.520

( - / + ) Outros Ativos
( - / + ) Outros Passivos
( - / + ) Outras Operações
Fluxo de Caixa Operacional
( + ) Custo Contábil Desinvestimentos
( - ) Investimentos Frotas
( - ) Investimentos Operacionais
Fluxo de Caixa Após Investimentos
( + ) Financiamentos (Máquinas & Equipamentos)
( - ) Amortizações (Máquinas & Equipamentos)
( + ) Financiamentos (Operação)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(240.580)

722.012

389.087

252.207

92.441

(347.848)

360.154

35.162

355.138

2.842.764

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.994.349

38.279.753

37.567.716

41.062.468

42.044.889

34.079.832

39.187.843

27.832.300

38.726.642

93.177.618

18.753.605

20.220.119

12.398.059

27.682.431

3.905.226

20.786.625

26.307.817

(48.166.954) (117.687.566)

(43.165.171)

(69.042.459)

(7.088.091)

2.539.697

8.997.143

13.926.065

(47.126.390)

(12.546.629)

(33.607.821)

(49.517.170) (212.773.007)

(114.971)

(127.704)

(142.114)

(158.433)

(176.924)

(197.891)

(221.676)

(248.671)

(279.323)

(314.142)

(24.707.316)

34.602.563

17.743.845

11.490.687

(55.599.483)

3.114.830

(2.393.862)

24.400.765

9.716.775

(93.601.714)

47.126.390

12.546.629

33.607.821

48.166.954

117.687.566

43.165.171

69.042.459

7.088.091

49.517.170

212.773.007

(50.216.286)

(51.926.625)

(54.343.547)

(55.714.116)

(62.213.275)

(54.704.254)

(57.372.109)

(64.631.364)

(70.023.956)

(65.911.105)

-

-

3.053.375

(3.053.375)

-

7.890.260

(7.890.260)

31.934.296

10.887.115

(42.821.411)

(27.797.212)

(4.777.433)

61.495

890.149

(125.191)

(533.993)

1.386.229

(1.208.212)

97.103

10.438.776

Caixa e Disponibilidades Iniciais

33.721.269

5.924.057

1.146.624

1.208.119

2.098.268

1.973.077

1.439.084

2.825.313

1.617.101

1.714.204

Caixa e Disponibilidades Finais

5.924.057

1.146.624

1.208.119

2.098.268

1.973.077

1.439.084

2.825.313

1.617.101

1.714.204

12.152.981

Fluxo de Caixa Após Financiamentos
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R u a Ta b a p u ã , 4 7 4 – 8 º a n d a r ,
Conj. 84 a 88 – Itaim Bibi
São Paulo/SP – 04533-001
+55 (11) 2533-4673
adjud@adjud.com.br
_________________________________________________________ _____________________

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL

Processo nº 0065208-49.2005.8.26.0100
A Massa Falida do Banco Santos S.A., por sua administradora
judicial e pelo advogado que esta subscrevem, vem, respeitosamente, à
presença de V. Exa., em colaboração ao Juízo, REQUERER a juntada do s
anexos ofícios expedidos nos autos de nº 0045036-61.2020.8.26.0100 e nº
0045039-16.2020.8.26.0100

(incidentes

de

desconsideração

de

personalidade jurídica).
2.

Esclarece que a expedição do s mencionados ofícios se deu em

atenção aos pedidos formulados por esta administradora judicial e visa dar
ciência a todos os participes desta falência, de todo o processado naquele s
incidentes, instaurado por uma credora da Santospar Investimentos e
Participações e Negócios S/A e da Sanvest Participações S/A , que, em
resumo,

visa

a

d esconsideração

da

personalidade

jurídica

para

responsabilização da Massa Falida do Banco Santos pelo s débitos
reclamados.
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R u a Ta b a p u ã , 4 7 4 – 8 º a n d a r ,
Conj. 84 a 88 – Itaim Bibi
São Paulo/SP – 04533-001
+55 (11) 2533-4673
adjud@adjud.com.br
_________________________________________________________ _____________________

3.

REQUER-SE assim, a intimação de todos os interessados para que

tomem ciência dos termos do s ofícios em questão e, se entenderem o caso,
manifestem -se

a

respeito,

seja

aqui,

seja

diretamente

nas

ações

mencionadas.

Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, 14 de julho de 2021.

ADJUD Administradores Judiciais Ltda.
Vânio Cesar Pickler Aguiar
p/ Administradora Judicial
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Luiz Gustavo N. Camargo
OAB/SP 233.190
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900,
Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br
CONCLUSÃO
Em 29 de junho de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE
OLIVEIRA FILHO. Eu, Mariana Monteiro Fraga, Assistente Judiciário, subscrevi.
DECISÃO
0045039-16.2020.8.26.0100
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Autofalência
Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda.
BANCO SANTOS S/A

Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO

Vistos.
Fls. 648/652: (i) Tornem sem efeito a petição de fls 643/646; (ii) Acolho a
sugestão pelas razões expostas. Intime-se os credores da Massa Falida do Banco Santos,
para que tomam ciência do presente incidente. Servirá a presente decisão como ofício
para encaminhamento aos autos do processo de falência do Banco Santos S.A. nº
0065208-49.2005.8.26.0100, devendo se efetivar por lá a intimação ora determinada.
Int.
São Paulo, 29 de junho de 2021.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo nº 0045039-16.2020.8.26.0100 - p. 1

Este documento
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documentoé écópia
cópia
dodo
original,
original,
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assinado
digitalmente
digitalmente
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por GUSTAVO
PAULO FURTADO
NOGUEIRA
DE
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OLIVEIRAe Tribunal
FILHO, liberado
de Justicanos
do Estado
autos em
de Sao
29/06/2021
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900,
Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br
CONCLUSÃO
Em 09 de junho de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE
OLIVEIRA FILHO. Eu, Mariana Monteiro Fraga, Assistente Judiciário, subscrevi.
DECISÃO
0045036-61.2020.8.26.0100
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Autofalência
Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda.
BANCO SANTOS S/A

Processo nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

Justiça Gratuita
Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
Vistos.
Fl. 683 – Tornem sem efeito a petição de fls. 680/682, conforme requerido.
Fls. 684/687 – Acolho a sugestão pelas razões expostas.
Intimem-se os credores da Massa Falida do Banco Santos, para que tomem
ciência do presente incidente.
Servirá a presente decisão como ofício para encaminhamento aos autos do
processo de falência do Banco Santos S.A. nº 0065208-49.2005.8.26.0100, devendo se efetivar
por lá a intimação ora determinada. Cumpra-se.
Decorrido o prazo, tornem conclusos para outras deliberações.
Int.
São Paulo, 09 de junho de 2021.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900,
Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br
CONCLUSÃO
Em 31 de agosto de 2021 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Dr. PAULO FURTADO DE
OLIVEIRA FILHO. Eu, Mariana Monteiro Fraga, Assistente Judiciário, subscrevi.
DECISÃO
0065208-49.2005.8.26.0100
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência
BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA

Processo nº:
Classe - Assunto
Falido (Passivo):

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO

Vistos.
Fls. 41802/41803 (última decisão)
Fls. 41.804, fls. 41.811, fls. 41.861/41.862, fls. 41.928/41.929, fls. 41.988/41.990
(procurações / substabelecimentos): Ao cartório para anotações, se em termos, ou nota
cartorária de regularização, sendo o caso.
Fls. 41.805/41.810 e fls. 41.812/41.813 – As questões afetas ao leilão de bens
móveis em questão são tratadas no incidente processual de nº 0831191-12.2009.8.26.0100, para
onde requerimentos desta natureza devem ser direcionados. Considerada a retirada dos itens,
nada a deliberar.
Fls. 41.814/41.843, fls. 41.951/41.959 (fls. 42.256/42.259), fls. 41.994/41.995;
42256/42259 – Ao administrador judicial para exame e manifestação.
Fls. 41.863/41.888 – Sobre as questões trazidas pelo administrador judicial:
- Grebler Advogados: Considerados os termos do V. Acórdão citado, acolho os
argumentos trazidos pelo administrador judicial e indefiro o pedido, que deve ser apresentado na
via competente.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900,
Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br
- João Rosario Marcatto: Inegável que a ordem de penhora advinda da ação
judicial movida pelo Requerente é anterior a da Regional Comércio de Cereais, como bem
observado tanto pelo administrador judicial, quanto pelo Requerente em sua manifestação de fls.
41.890/41.891. Assim, considerada ainda a manifestação favorável do representante do Ministério
Público em sua manifestação de fls. 41.918/41.923, defiro o pedido de transferência dos recursos
penhorados via depósito judicial, em favor do Requerente, diretamente nos autos da execução, até
o limite dos valores disponíveis e a totalidade descrita na ordem de penhora. Dê-se ciência aos
interessados dos demais termos da manifestação.
Fls. 41.889, fls. 41.960– Providencie a z. serventia.
Fls. 41.895/41.917 – Cumpra-se o V. Acórdão.
Fls. 41.925, fls. 41.947/41.950 – Dê-se ciência aos interessados para, querendo,
adotarem as providências que entenderem necessárias.
Fls. 41.961/41.970 - Cumpra-se o V. Acórdão.
Fls. 41.972/41.984 – Ao administrador judicial para verificação e se, caso,
transferências dos recursos disponíveis, informando diretamente ao juízo solicitante.
Fls. 41.996/42.180 – Manifeste-se o administrador judicial. Após, ouçam-se os
demais interessados e o representante do Ministério Público.
Fls. 42.198/42.200 – Ao administrador judicial para verificação e pagamento, se
em termos.
Fls. 42.201 – Diante da informação trazida pelo administrador judicial, considero
aperfeiçoada a transferência das quotas alienadas judicialmente. Desnecessária, portanto, a
expedição de Carta de Arrematação. Dê-se ciência aos interessados.
Fls. 42.202/42.213, fls. 42.214/42.225, fls. 42.226/42.237, fls. 42.238/42.253 Cumpram-se os V. Acórdãos.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Salas 1813/1815 - 18º andar, Centro - CEP 01501-900,
Fone: (11) 2171-6506, São Paulo-SP - E-mail: sp2falencias@tjsp.jus.br
Fls. 42.254/42.255 – Dê-se ciência a todos os interessados.
Int.
São Paulo, 31 de agosto de 2021.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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