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 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Fabelisa Gomes Leal

Em 19/08/2020

Despacho              

1- Fls. 456.147 (Ofício Juiz de Cooperação do TJPA): O crédito informado a toda evidência
está sujeito ao regime da recuperação judicial, uma vez que o ano de distribuição da referida ação
- 2014 - precede ao ingresso da R.J (20/06/2016), o que importa dizer, que o fato jurídico que
desencadeou a lide igualmente a precede, condição que a jurisprudência mais atual do STJ tem
adotado  para  declarar  a  concursalidade  dos  créditos  apurados  nas  referidas  ações  (Resp
1.447.918  e  1.634.046)  em  relação  as  Recuperações  Judiciais  distribuídas.  Com  efeito,  não
procede  a  solicitação  de  penhora  ou  pagamento  requerida,  devendo  o  referido  crédito  ser
habilitado pessoalmente pelo credor, mesmo que de modo retardatário, na forma do art. 9º e ss. da
Lei  11.101/2005,  através  de  procedimento  autônomo  distribuído  por  dependência  aos  autos
principais, sob pena de quebra do pars conditio creditorium. Oficie-se, ao juízo informando.

2- Fls. 465.377/465.837; 466.371/466.587 (Pet. Magdalena Catarina Kosvoski;  Luiz Almeida
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Pavani):  À  vista  dos  documentos  apresentados,  o  crédito  detido  parece  ser  de  natureza
extraconcursal, razão pela qual abra-se vista ao administrador judicial para que se confirmando
essa natureza, proceda na forma do despacho de fls. 297.336/297.341, do contrário informe a
necessidade da habilitação do crédito em razão da natureza concursal.

3- Fls.  465.839/465.856;  465.857/465.862;  465.865/465.871;  465.901/465.908;
465.931/465.936; 465.999/466.020; 466.637/466.641; 466.825/466.826(Pet. Thaís da Silva Bueno;
Oziany  de  Azevedo  Oliveira;  Perfil  Instituto  Educacional  e  Empresarial-ME;  Valdir  José  Appi;
Joelma Lacerda Santos; Maria de Lourdes Pereira Ramos; Marcos Antônio Flores; Thiago Marca):
Cuidam-se  de  habilitações  e  Impugnações  retardatárias  nas  quais  os  credores  interessados
devem  observar  a  forma  correta  para  o  ingresso  do  pleito,  assim  definida  no  despacho
procedimental de fls. 199.000/199.001, ou seja, por meio de procedimento próprio, autônomo e por
dependência a este feito principal. Promovam, portanto, os credores interessados suas devidas
habilitações.

4- Fls. 465.872 (Ofício 2º Juizado Especial Cível de Nova Iguaçu): Oficie-se informando que
em sendo a distribuição da ação de conhecimento - 25/05/2016 - anterior ao pedido recuperacional
20/06/2016, o crédito por ela constituído é a toda evidência CONCURSAL, segundo entendimento
majoritário do STJ, razão pela qual deve o credor, pessoalmente, promover a habilitação do seu
crédito, por meio de procedimento autônomo e por dependência a esses autos principais, com
observância nos artigos 9º e ss. da Lei 11.101/2005. Oficie-se comunicando.

5- Fls. 465.873/465.876; 465.877/465.880; 465.897/465.900 (Pet. Paula Cristina Melo e Russo
de  Couto  Alve;  Antônio  Sérgio  Roque  Ramos  Esteves):  Os  procedimentos  de  verificação  e
determinação  para  cumprimento  das  solicitações  das  constrições  com vista  à  satisfação  dos
créditos  extraconcursais,  foram todos claramente expostos  no despacho procedimental  de  fls.
297.336.297.341, que, conjuntamente com o item 4.1 do AVISO TJ 37/2018, explicita aos credores
que as informações a respeito do trâmite dos requerimentos devem ser obtidas diretamente junto
ao  Administrador  Judicial  ou  no  site  www.recuperaçãojucialoi.com.br/créditos  extraconcursais,
visto  ter  sido  o  auxiliar  do  juízo  indicado  para  fazer  o  encadeamento  e  planilhamento
determinados. No ensejo, é preciso esclarecer não só ao requerente, mas também aos diversos
credores que se encontram nessa mesma situação, que o Juízo somente chegou à conclusão de
que seria necessário criar e padronizar um rito, após a chegada quase que diária de centenas de
pedidos  de  constrição,  cujo  processamento  e  conhecimento  individual  traria  sem sombra  de
dúvidas enorme tumulto processual, inviabilizando a apreciação de questões de caráter imediato.
Destarte, é preciso compreender que apesar da considerável quantia mensal disponibilizada pelas
recuperandas,  igualmente é opostamente considerável  o número de requisições - algumas de
valores elevados - que já haviam chegado à serventia, e que, continuam diariamente a chegar, o
que enseja a necessidade de os credores compreenderem que o atendimento das solicitações
poderá denotar algum tempo. Com efeito, e levando em consideração que o início dos depósitos
ocorreu no mês de agosto do corrente ano, não se fundamenta a reclamação do credor. Isto posto,
indefiro o pedido.

6- Fls. 465.881/465.896 (Pet. Rodovias das Cataratas): Atente o requerente para o contido nos
itens XVIII  e XIX da decisão que concedeu o deferimento do processamento da recuperação
judicial às fls. 89.496 e ss., razão pela qual indefiro pedido.

7- Fls.  465.910/465.930 (Pet.  Administrador  Judicial):  Ciente  do RMA referente ao mês de
junho do corrente ano. Dê-se ciência às Recuperandas, MP e demais interessados.

8- Fls.  465.937/465.936;  466.666/466.743;  466.744/466.821  (Pet.  Itaú  Unibanco  S.A;  BB):
Ciente  da  interposição  do agravo  de  instrumento.  Destarte,  considerando que a interlocutória
desafiada pelo recurso em tela,  ao menos no plano da motivação e fundamentação, está em
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consonância com a exigência inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, esclareço
que a decisão agravada está integralmente mantida em sede de juízo de retratação. Aguarde-se
eventual pedido de informações.

9- Fls. 466.589 (Cota MP): Nada a prover, pois se trata de mera ciência.

10- Fls. 466.021/466.370 (Pet. Administrador Judicial).

DA APRESENTAÇÃO DA LISTA DE CREDORES - DECISÃO DE FLS. 456.178/456.185.

Apresenta o Administrador Judicial em atendimento à decisão de fls. 456.178/456.185, duas Listas
de Credores assim especificadas: LISTA 1 - credores que constaram do Edital do A.J. e que já
receberam integralmente seus créditos e LISTA 2 - credores que tiveram sentenças favoráveis
proferidas em tempestivas habilitações de crédito.

Conjuntamente solicita que seja  esclarecido os critérios de votação referentes às reservas de
crédito  que,  posteriormente,  se  tornaram  líquidas,  e,  via  de  consequência,  ingressaram
definitivamente na lista de credores por meio e habilitações retardatárias, o que afastaria o direito
de voto por conta dessa característica atemporal.

Ao  fim  requer  seja  homologado  pelo  Juízo  as  mesmas  diretrizes  procedimentais  prévias
apresentadas  às  fls.  224.698/224.702  e  237.368/237.381,  adotadas  integralmente  na  primeira
AGC

Pois bem.

Ciente da apresentação das Listas atualizadas de credores, nos exatos termos da decisão de fls.
456.178/456.185.

Quanto à indagação referente aos créditos que inicialmente tiveram direito de "voz e voto" na
primeira AGC, em razão dos pedidos de reservas anotados, na forma do § 3º do art. 6º da Lei
11.101/2005, é preciso esclarecer que continuarão a ter esse "direito" os titulares dos créditos que
após  liquidados  e  ingressados  na  R.J.  através  de  decisões  proferidas  em  habilitações
retardatárias, sejam originados de "reservas" de natureza trabalhista/alimentar, isto em razão do
disciplinado no artigo 10º, § 1º da referida Lei. 

Com efeito,  verifique  o Administrador  tal  condição,  para  fins de aceitação  desses créditos no
Conclave.

No mais, como órgão auxiliar do juiz, o Administrado Judicial tem a função e organizar, estruturar e
conduzir  o  processo de recuperação,  agindo sempre de modo a facilitar  a interação entre  as
Recuperandas, credores e demais interessados e fiscais, de forma a criar um ambiente propício a
renegociação e reestruturação do passivo, com vista ao soerguimento da empresa em crise.

Dentre essas atribuições, está contido no art.  37 da Lei LFRE, que compete ao Administrador
Judicial presidir a AGC, sendo este, portanto, o responsável pela adoção de medidas necessárias
para a sua realização, entre as principais: I) definição e preparação do local; II) estipulação do
horário de abertura e fechamento para contagem e elaboração da lista de presencial de credores;
III) verificação do quórum, estabelecendo o percentual e cada uma das classes presentes; IV)
instalação propriamente dita da AGC, contabilizado o quórum necessário em primeira sessão; V)
organizar  os debates e  votação;  VI)  contabilizar  os votos;   VII)  promulgar  o  resultado  e VIII)
preparar a Ata e relato dos fatos ocorridos.

110                                                                        FABELISAGOMES                                                                                     





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital 
Cartório da 7ª Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185   e-mail: 
cap07vemp@tjrj.jus.br 

 Destarte, a toda evidência, parece aqui ser prudente, valer-se das exitosas medidas propostas
previamente pelo A.J., no momento que antecedeu a realização da primeira AGC designada, que
se  mostraram bastante  eficazes,  haja  vista  que  o  pleito  se  desenvolveu  e  encerrou-se  com
louvável organização, não obstante a clara e manifesta complexidade e grandiosidade da AGC.

Isto posto:

1- HOMOLOGO as listas apresentadas às fls. 466.026/466.370, e DETERMINO a expedição
de  EDITAL aos  credores,  informando  que  as  referidas  Listas  estão  disponíveis  nos  sites  do
administrador judicial e do Grupo OI, sito: www.recuperacaojudicialoi.com.br e www.recjud.com.br,
isto em razão do considerável tamanho que possuem o que dificultaria sua publicação em um
único Edital.

2- HOMOLOGO, com as necessárias modificações pertinentes ao local, data e horários, as
mesmas diretrizes  de fls.  224.698/224.702 e 237.368/237.381,  adotadas na primeira  AGC, as
quais deverão ser observadas por todos os participantes. Expeça-se AVISO aos credores. Sem
prejuízo, promova o Administrador Judicial sua plena divulgação a todos os interessados.

11- Fls.  466.590  (Parecer  Ministerial):  Diante  a  concordância  do Parquet,  e  se  tratando de
pedido com vista a dar efetivo registro junto à JUCERJA do Distrito Federal e do Rio de Janeiro,
daquilo que está devidamente homologado por este juízo,  oficie-se conforme requerido às fls.
456.149/456.151, autorizando desde já seja o ofício encaminhado pelo próprio interessado.

12- Fls.  466.592/466.606;  466.845/466.853  (Pet.  Teonas  Souza  Ribeiro;  Marlene  Elizabeth
Wanderley da Costa):  O pagamento dos créditos após o julgamento das habilitações observará as
formas e prazos estipulados junto ao PRJ, devendo assim o credor procurar identificar a Classe
em que está inserido para verificar como e quando se dará o seu pagamento, o que pode ser feito
junto ao site www.recuperacaojudicialoi.com.br, e lá buscar essas informações.

13- Fls. 466.608/466.635 (Embargos de Declaração MP).

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público, ao argumento de que a
decisão  de  fls.  456.178/456.185,  estaria  eivada  de  omissões  relevantes,  no  que  tange  o
afastamento direito de "voz e voto" dos credores habilitados por meio de habilitações retardatárias
e dos Cessionários de Créditos e da não obrigatoriedade da apresentação do QGC Consolidado.

Não há  dúvidas  de que essa  recuperação  judicial  de conteúdo ímpar,  vem sendo aquilatada
mediante às eloquentes manifestações do Ministério Público, cuja contribuição e cooperação tem
sido fundamental para que o deslinde de tantas questões - muitas inéditas - já ultrapassadas. 

Contudo, no recurso pertinente, considero que apenas lhe assiste razão em parte.

Atualmente previstos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração podem ser interpostos
contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e
iii) corrigir erro material.
A toda evidência, a decisão alvejada parece apenas estar obscura ou omissa, no que tange a
colocação quanto a perda de "voz e voto" de quem tenha cedido o crédito antes de 27/02/2020,
pois, de forma inequívoca as demais razões recursais se atém ao conteúdo decisório da decisão,
o que não pode ser atacado por meio desta via recursal.

Discordando a Embargante do posicionamento de mérito adotado na decisão vergastada, deve
expor sua irresignação à instância superior competente e no momento adequado.
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Com trivial sabença, os Embargos de Declaração são incompatíveis com a pretensão de reexame
da matéria já decidida, destinando-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição eventualmente existentes na decisão. Vale dizer: o efeito que autoriza a reforma pela
via  dos Embargos de Declaração é aquele  que ocorre entre as proposições e conclusões do
próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que ficou decidido e as teses defendidas pelo
Embargante.

Dentro  deste  contexto,  a  preposições  quanto  à  obrigatoriedade  da  apresentação  do  QGC
Consolidado  e  da  extensão  do  direito  de  "voz  e  voto"  aos  credores  listados  por  meio  de
habilitações ingressadas de forma retardatárias, devem ser arguidas à instância revisora por meio
do recurso adequado.

Resta, contudo, acolher as ponderações relativas ao direito de "voz e voto" dos Cessionários de
crédito, uma vez que necessário aclarar e limitar o alcance da decisão vergastada, para dizer que
está se refere apenas às Cessões de créditos bondholders.

Com efeito,  explicita-se  que  os  Cessionários  que  assumiram a  posição  anterior  de  credores
Cedentes tempestivamente habilitados, terão direito a "voz e voto".

Isto posto, recebo os Embargos, haja vista que tempestivos, e dou-lhes provimento em parte, para
agregar os esclarecimentos aqui prestados à decisão embargada.

14- Fls.466.643/466.660  (CP  15ª  Vara  Cível/Ofício  2ª  Vara  de  Guaíra):  Ciente  dos
esclarecimentos  prestados  ao  Juízo  Deprecante.  Oficie-se,  porém,  diretamente  ao  Juízo  da
Execução, esclarecendo que não há autorização deste Juízo da Recuperação Judicial para que
recaiam penhoras,  arrestos  ou  transferências  nas  contas  das  Recuperandas  enquanto  nesta
condição assim se mantiverem, e, que, para atender aos milhares de pedidos neste sentido foi
criado o sistema para satisfação dos créditos extranconcursais,  na forma do despacho de fls.
297.336/297.341,  o  que  impossibilita  o  Responsável  pelo  Expediente  de  cumprir  a  ordem
determinada na deprecata enviada. 

15- Fls. 466.663/466.664 (Pet. Anatel): Ciente dos esclarecimentos prestados. Dê-se ciência as
Recuperandas, Administrador Judicial, MP e demais interessados.

16- Fls.  465.167/465.168 (Pet.  Anatel):  Levando em conta que foram acolhidas as mesmas
diretrizes  prévias  a  serem  observadas  na  realização  da  nova  AGC,  dispenso  a  oitiva  do
Administrador Judicial antes determinada, para reprisar a decisão de fls. 240.126/240.135, para
fins de credenciamento e participação da AGU e da ANATEL, observada quantificação para cada
credencial declinadas na forma do pedido de fls. 465.035/465.096.  

Rio de Janeiro, 20/08/2020.

Fabelisa Gomes Leal - Juiz em Exercício

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Fabelisa Gomes Leal

Em ____/____/_____
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