AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CORURIPE DO ESTADO DE ALAGOAS

Processo nº 0000707-30.2008.8.02.0042

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, neste
ato representada por IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA, OAB/PE 30.192, e GUILHERME
SILVEIRA DE BARROS, OAB/PE 30.316, nomeada Administradora Judicial nos autos da
falência de LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A, vem a presença de Vossas Excelências,
apresentar MANIFESTAÇÃO pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
01.
Em 21/09/2021, a Massa Falida interpôs Ação de
Reintegração de Posse com pedido liminar a fim de conter as invasões ocorridas às terras
de propriedade da Massa Falida, mais precisamente, às terras da Usina Guaxuma. Os autos
foram distribuídos a essa Comissão de Juízes tombado sob o nº 0700770-57.2021.8.02.0042.
02.
Após deferimento da liminar para reintegrar à Massa
Falida na posse das terras, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL, juntamente com os oficiais de
justiça designados pelo Juízo acompanhados de força policial, procedeu com a reintegração
do imóvel rural com todas as benfeitorias existentes no local.
03.
Em paralelo à reintegração de posse, foram
arrecadados e avaliados os cultivos de cana-de-açúcar existentes na propriedade da Massa
Falida, os quais constituem ativo importante a ser utilizado no pagamento dos credores.
(Doc. 01 – Auto de Arrecadação, Custódia e Avaliação) (Doc. 02 - Preço ATR – Safra
2021/2022).
04.
Além disso, por se tratar de ativo perecível, esta
Auxiliar do Juízo também requereu a alienação dos cultivos de cana-de-açúcar encontrados
em estágio final de colheita, com a finalidade de reverter os valores do processamento em
ativo permanente para posterior pagamento dos credores da Massa Falida.
05.
Nos termos da Lei 11.101/2005, a alienação de bens
poderá dar-se por qualquer processo competitivo e público de venda, havendo motivo
justificado e mediante autorização do juiz à requerimento do Administrador Judicial: “Art.
144: Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamento do
administrador judicial ou do Comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no Art.
142 desta Lei”.
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06.
Nessa linha, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL pugnou
pela apresentação de modalidade extraordinária de liquidação dos ativos a ser processado
nos autos principais da falência, nos termos do art. 1131 da LRF. (Doc. 03 – Manifestação
para venda dos ativos). Em Manifestação para venda dos ativos, apresentou o
procedimento para venda dos ativos e requereu a publicação de edital no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas para eventuais interessados ofertarem suas propostas de maneira isonômica
e transparente.
07.
Em recente decisão naqueles autos, a Comissão de
Juízes deferiu os pedidos formulados, nos seguintes termos: (Doc. 04 – Decisão
Interlocutória).
(...)
Nesse ínterim, não vislumbramos nenhum óbice no deferimento da venda,
sendo, portanto, semelhante a situação de venda de colheita perecível
anteriormente postulada, em que já havíamos autorizado, com base nos
argumentos apresentados pelo administrador judicial.
Quanto aos valores arrecadados deve ser mantida a sistemática de depósito
judicial, considerando que este crédito deriva da probabilidade do direito
(art. 300 do CPC) e que eventuais prejuízos suportados pelos réus,
preferencialmente, devem ser liquidados nos autos que se deu origem (art.
520, inciso II do CPC).
No tocante a sugestão de adesão de um procedimento para venda dos ativos
perecíveis, frutos dos bens objeto da presente ação possessória, a partir do
Auto de Arrecadação, Avaliação e Custódia dos cultivos de cana-de-açúcar
encontrados nas terras pertencentes à Massa Falida, este juízo não verifica
óbice à assunção da utilização do modelo postulado para, ao final, a venda
do ativo, haja vista que tem sido corriqueiros os pedidos e autorizações
recentes no sentido de autorizar o procedimento previsto na petição.
Como também não julgamos haver empecilhos à adoção de modalidade
extraordinária de liquidação com a publicação do respectivo edital no prazo
de 24 horas, uma vez que se trata de publicação de edital que pode,
inclusive, ser impugnado. (...)
(...)
Não restam dúvidas que a proposta escolhida deve ser a mais vantajosa
para a massa falida, ou seja, atendendo o binômio maior resultado e menor
dispêndio, como sintetizador do princípio da eficiência.
Assim, deferimos os pedidos formulados pelo administrador judicial em
fls. 560/566 pelas razões nelas suscitadas e fundamentos acima
esposados”.

08.
Dessa forma, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL utiliza-se
da presente Manifestação para colacionar o Edital de venda de cana-de-açúcar nestes autos
falimentares.

1 Art. 113, LRF: Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que sejam de conservação
arriscada ou dispendiosa, poderão ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante autorização
judicial, ouvidos o Comitê e o falido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
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09.
Registre-se que todos os interessados na compra da
cana-de-açúcar deverão apresentar suas propostas nesses autos até o dia 30 de novembro
de 2021. (Doc. 05 – Edital).
10.
Além disso, em respeito aos princípios da publicidade
e transparência, o Edital para liquidação dos ativos será devidamente publicado no sítio
eletrônico2 da Massa Falida e em dois jornais de grande circulação, inclusive no sítio
eletrônico dos r. jornais.
11.
Por fim, qualquer dúvida ou questionamento sobre os
termos do presente edital deverão ser apresentados nos autos falimentares mediante
Pedido de Esclarecimento destinado a esta Auxiliar do Juízo.
Nesses termos,
Pede deferimento.
De Recife/PE para Coruripe/AL, 23 de novembro de 2021.

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA
OAB/PE 30.192

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS
OAB/PE 30.316

2

www.grupojl.com.br
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AO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CORURIPE DO ESTADO DE ALAGOAS

Processo 0700770-57.2021.8.02.0042
Processo principal 0000707-38.2008.8.02.0042

MASSA FALIDA DE LAGINHA AGRO INDUSTRIAL
S.A., já qualificada nos autos em epígrafe, por intermédio de sua Administradora Judicial,
TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, representada pelos sócios IGOR DA ROCHA
TELINO DE LACERDA, OAB/PE 30.192 e GUILHERME SILVEIRA DE BARROS, OAB/PE 30.316
vem a presença de Vossas Excelências, apresentar MANIFESTAÇÃO, pelos fatos e
fundamentos a seguir expostos:

I- DO BREVE RESUMO DOS FATOS:
01.
Inicialmente, trata-se de Ação de Reintegração de
Posse promovida pela MASSA FALIDA DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S.A. em face das
invasões ocorridas às terras de sua propriedade, mais precisamente, às terras da Usina
Guaxuma tombado sob o nº 0700770-57.2021.8.02.0042.
02.
Em manifestação nos autos desta reintegração, fls. 118132, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL pugnou liminarmente pela reintegração das terras
invadidas à esfera jurídica da massa, bem como:
(...)
e) Pela autorização para arrecadação e avaliação dos bens (cultivos)
encontrados nas áreas de Fazenda São José, pelo Oficial de Justiça, em
conjunto com a Administração Judicial.
f) A partir da arrecadação e análise dos cultivos encontrados, pela
autorização para a venda antecipada, nos termos do Art. 113, da LRF, a ser
processada nos autos principais do processo falimentar.
(...)

03.
Em 01/10/2021, essa Comissão de Juízes, às fls. 145-152,
determinou a Reintegração de Posse dos bens imóveis descritos na exordial. Em razão
disso, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL, juntamente com os oficiais de justiça designados

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA e *.tjal.jus.br., protocolado em 23/11/2021
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pelo Juízo, acompanhados de força policial, procederam com a reintegração do imóvel rural
com todas as benfeitorias existentes no local.
04.
Consoante certidão dos oficiais de justiça, à fl. 166,
observou-se: “uma razoável quantidade de cana-de-açúcar queimadas e cortadas para moagem em
vários locais, bem como uma razoável quantidade de cana queimada em pó, necessitando
urgentemente de corte e transporte para moagem, pois do contrário a mesma será perdida”.
05.
Com o fito de preservar os bens da MASSA FALIDA da
Laginha Agro Industrial S.A, competência primordial do ADMINISTRADOR JUDICIAL, às fls.
172-174, este Auxiliar do Juízo requereu o imediato processamento dos cultivos de canade-açúcar encontrados em estágio final de colheita, uma vez que no período aproximado
de 72 (setenta e duas) horas após a queima existe o risco da diminuição da sacarose da
gramínea, inviabilizando o beneficiamento do produto final.
06.
Dessa forma, considerando o caráter de urgência e
possível deterioração dos bens, por serem perecíveis, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL
pugnou em Juízo pela autorização excepcional1 da venda e do processamento da cana-deaçúcar encontradas nas áreas de propriedade da massa, com a reversão do valor em favor
da Massa Falida e, consequentemente, destinado ao pagamento da universalidade de
credores.
07.
Em decisão fls. 189-195, esse Juízo procedeu com a
análise das propostas colhidas pela ADMINISTRADORA JUDICIAL, autorizando,
excepcionalmente, a contratação da empresa Impacto Bioenergia (proposta às fls. 178-179),
depositando integralmente em juízo os valores advindos do processamento do cultivo da
cana-de-açúcar.
08.
Ato contínuo, aos 10 dias de outubro de 2021, às fls.
208-209, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL comunicou ao Juízo um grave incêndio de
aproximadamente 4.300t (quatro mil e trezentos) toneladas de cana-de-açúcar no imóvel
rural correspondente às áreas da Usina Guaxuma pertencentes à MASSA FALIDA,
possivelmente provocado.
09.
Destarte, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL pugnou pela
extensão dos efeitos da decisão às fls. 189-195 para autorizar a Usina Impacto Bioenergia a
adquirir e prosseguir com o efetivo processamento do montante da cana-de-açúcar, bem
como depositar os valores advindos em Juízo. Tal solicitação fora deferida por essa
Comissão de Juízes às fls. 215.

1 Lei 11.101/2005: Art. 113: Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que sejam de
conservação arriscada ou dispendiosa, poderão ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante
autorização judicial, ouvidos o Comitê e o falido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
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10.
Consoante explanado nos pedidos apresentados por
esta Administração Judicial na emenda à petição inicial da ação de Reintegração de Posse –
f) A partir da arrecadação e análise dos cultivos encontrados, pela autorização para a venda
antecipada, nos termos do Art. 113, da LRF, a ser processada nos autos principais do processo
falimentar -, a presente Manifestação tem o objetivo principal de colacionar o auto de
arrecadação, avaliação e custódia dos cultivos de cana-de-açúcar encontrados em fase de
colheita, bem como apresentar procedimento para venda desses ativos e reversão dos
valores ao pagamento da universalidade de credores, a ser processado nos autos
principais da falência, uma vez deferidos.
11.
Destaca-se, para fins de informação a universalidade
dos credores e demais interessados na falência, que esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
igualmente juntará cópia desta manifestação e do auto de arrecadação, avaliação e custódia
dos cultivos de cana-de-açúcar encontrados em fase de colheita nos autos do processo
falimentar.

II- DA ARRECADAÇÃO, AVALIAÇÃO E CUSTÓDIA DA CANA-DE-AÇÚCAR
ARRECADADA:
12.
Desde a nomeação desta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL,
tem-se comunicado a essa Comissão de Juízes as invasões ocorridas nas propriedades da
Massa Falida que culminam unicamente em sérios prejuízos ao patrimônio da massa. Os
invasores nas propriedades da Massa Falida utilizam-se das áreas da massa para cultivar
cana-de-açúcar sem qualquer autorização judicial e sem reverter qualquer valor monetário
aos ativos da empresa falida.
13.
Considerando as urgências comunicadas a esse Juízo,
fez-se necessário a adoção de medidas urgentes para preservar a rentabilidade dos frutos
escoados. Requereu-se principalmente a intervenção judicial em face dos inúmeros óbices
fáticos para arrecadar os bens pacificamente, o que fora imprescindível para a retomada
das terras e arrecadação das plantações.
14.
O processo de falência visa resguardar todos os bens
da empresa falida a partir da maximização dos seus ativos e, posteriormente, ser objeto de
pagamento para a universalidade de credores. Para isso, o Administrador Judicial deve
imediatamente arrecadar esses bens a fim de conservá-los e destiná-los ao fim específico:
Munido da decisão que lhe nomeou como administrador judicial, o
administrador judicial poderá praticar todos os atos diretamente. A
intervenção judicial apenas deverá ser requerida se o administrador judicial
encontrar óbice no cumprimento de suas atribuições, ocasião em que
poderá requerer as medidas adequadas para possibilitar a arrecadação do
ativo. (...) A lei garante que o administrador judicial arrecade os bens no
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local onde estiverem. Não necessita o administrador judicial, nesses termos,
de qualquer providência jurisdicional para exercer sua atribuição2.

15.
Nessa lógica, esta ADMINISTRADORA JUDICIAL
procedeu com a arrecadação das plantações nas terras da Usina Guaxuma pertencente a
MASSA FALIDA da Laginha a fim de preservar seus bens e maximizar os seus ativos.
16.
As diligências para arrecadação dos bens iniciaram-se
em 02 de outubro de 2021, conjuntamente com os oficiais de justiças designados por essa
Comissão, Sr. Cláudio Pereira Figueira (Mat. M879584) e Sr. Aldir Santos da Silva (Mat.
20038-7) e finalizou-se com a lavratura do Auto de Arrecadação e Avaliação na presente
data. (Doc. 01 – Auto de Avaliação, Arrecadação e Custódia).
17.
A arrecadação ocorreu nas localidades da Usina
Guaxuma, mais precisamente nos imóveis Fazenda Capoeira de Dentro, Fazenda Sapel I,
Fazenda Sapel, Fazenda Ilha da Rocheira, Fazenda Guaxuma, Fazenda Sítio Novo II,
Fazenda Seguro, Fazenda São José, Fazenda Cruzeiro, Fazenda Santa Maria, Fazenda Nova
– Bloco I, Fazenda Nova – Bloco II, Fazenda Nova – Bloco III.
18.
Compõe-se a arrecadação de ativos em face da
MASSA FALIDA da Laginha Agro Industrial S.A., bens consistentes em cultivos de canade-açúcar já em fase de colheita, cujo montante equivale à 216.141,20t (duzentos e
dezesseis mil, cento e quarenta e um e vinte toneladas) de plantação.
19.
No que concerne à avaliação da cana-de-açúcar, esta
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL utilizou como parâmetro o sistema que define a remuneração do
produtor da cana-de-açúcar a partir do índice de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) –
CONSECANA – Sindaçúcar/AL. (Doc. 02 – Preço ATR – Safra 2021/2022).
20.
Segundo a CONSECANA, a tonelada de cana-de-açúcar
equivale a 114,09 kg, sendo o valor do kg da cana correspondente à R$ 1,2950, resultando
na taxa de comercialização de R$ 147,75. Considerando tais parâmetros, o valor avaliado
da cana-de-açúcar arrecadada equivale ao montante de R$ 31.934.116,61 (trinta e um
milhões novecentos e trinta e quatro mil, cento e dezesseis reais e sessenta e um centavos).
21.
Os bens arrecadados ficarão sob a guarda, conservação
responsabilidade desta Administração Judicial, nos termos do art. 108, §1º, da Lei
11.101/2005.

Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência / Marcelo Barbosa Sacramone. - 2
ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2021.
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III- DO PROCEDIMENTO PARA A VENDA DOS BENS ARRECADADOS:
22.
Consoante informado anteriormente, as canas foram
arrecadadas em razão das inúmeras invasões ocorridas nas terras da MASSA FALIDA os
quais ocasionaram inúmeros prejuízos aos seus ativos por não reverterem qualquer valor
monetário ao seu patrimônio.
23.
Diante disso, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
arrecadou as plantações em fase de colheita nas terras da Usina Guaxuma e procedeu com
a devida avaliação para oportunizar a venda.
24.
Cumpre informar que na fase de colheita a cana-deaçúcar arrecadada se enquadra como ativo perecível, isso é, depois de escoada necessita de
celeridade, qualidade e eficiência no seu processamento sob pena de esvair suas
propriedades.
25.
Nessa lógica, ante o caráter perecível do bem, faz-se
necessário a venda célere e imediata da cana-de-açúcar a fim de conservar suas qualidades
e características essenciais, bem como otimizar o processamento.
26.
Nos termos da Lei 11.101/2005, a alienação de bens
poderá dar-se por qualquer processo competitivo e público de venda, havendo motivo
justificado e mediante autorização do juiz à requerimento do Administrador Judicial: “Art.
144: Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamento do
administrador judicial ou do Comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no Art.
142 desta Lei”.
27.
A doutrina3 consagra: “Mediante requerimento do
administrador judicial ou do Comitê de Credores, desde que haja motivos justificados, poderá o juiz
autorizar modalidade extraordinária de liquidação dos ativos. Entre os motivos a justificarem
uma alienação extraordinária, figuram as características peculiares dos bens arrecadados,
as quais podem dificultar sua aquisição pelo mercado, ou exigirem liquidação rápida em
virtude da deterioração ou dificuldade de conservação dos bens etc.”.
28.
Desta feita, ante a urgência para venda dos produtos
arrecadados, denota-se razoável a adoção de modalidade extraordinária de liquidação. O
procedimento proposto iniciará com divulgação/publicação de edital de convocação para
eventuais interessados apresentarem suas propostas de maneira isonômica e transparente.
29.
O proponente comprador, além da compra da safra de
cana-de-açúcar, responsabilizar-se-á pelos custos envolvendo o Corte, o Carregamento e o

Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência / Marcelo Barbosa Sacramone. - 2
ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2021.
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Transporte – CCT –, e assumirá integralmente os custos dos Tratos Culturais a fim de
preservar as terras e garantir futuras safras.
30.
As propostas deverão ser juntadas aos autos do
processo falimentar nos termos estabelecidos no edital para análise e apuração da proposta
mais benéfica à MASSA FALIDA, em respeito ao princípio da publicidade e transparência.
31.
Ato
contínuo,
após
manifestação
desta
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL essa Comissão de Juízes decidirá pela contratação da proposta
que entender mais vantajosa à MASSA. A contratação da proposta vencedora acarretará o
início imediato dos serviços de Corte, Carregamento e Transporte – CCT – com o depósito
dos valores em conta judicial vinculada ao processo falimentar, nos termos previstos no
edital a ser publicado.
32.
Destaca-se que esta ADMINISTRADORA JUDICIAL
apresenta o r. procedimento de liquidação da cana-de-açúcar por entender ser o mais célere
e eficaz à maximização dos ativos da MASSA FALIDA. Por fim, esta ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL informa que futuramente apresentará a cana em estágio inicial, ou seja, sem
encontrar-se em estágio de colheita para melhor programação da liquidação.
33.
Por fim, requer-se, uma vez deferida a liquidação dos
ativos na forma sugerida, seja este AUXILIAR DO JUÍZO intimado para promover a
publicação/divulgação do edital no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas),
possibilitando o início da liquidação no menor intervalo de tempo possível.

IV- DOS REQUERIMENTOS:
34.

Diante do exposto, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

pugna:
a)
Pela juntada do Auto de Arrecadação, Avaliação e
Custódia dos cultivos de cana-de-açúcar encontrados nas
terras pertencentes à Massa Falida, nos termos do art. 108 c/c
art. 110 da Lei 11.101/2005.
b)
Pelo deferimento da liquidação antecipada dos bens
arrecadados, a natureza perecível, na forma do art. 113 da Lei
11.102/2005.
c)
Deferida a liquidação imediata dos bens, opina-se pela
adoção de modalidade extraordinária de liquidação com a
publicação do respectivo edital no prazo de 24 horas por esta
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ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nos termos do art. 144 da Lei
11.101/2005.
d)
Após apresentação do edital, a autorização do
recebimento das propostas e processamento da alienação nos
autos falimentares em respeito ao princípio da isonomia e
transparência.
Nesses termos,
Pede deferimento.
De Recife/PE para Coruripe/AL, 27 de outubro de 2021.

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA
OAB/PE 30.192

TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
GUILHERME SILVEIRA DE BARROS
OAB/PE 30.316
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Juízo de Direito - 1º Vara de Coruripe
Rodovia AL 101 Sul – Cj. Comendador Tércio Wanderley, Centro - CEP
57230-000, Fone: 3273-1430, Coruripe-AL - E-mail: vara1coruripe@tjal.jus.br
Autos nº: 0700770-57.2021.8.02.0042
Ação: Reintegração / Manutenção de Posse
Autor: Laginha Agro Industrial S/A
Réu e Litisconsorte Passivo: S/A Usina Coruripe Açucar e Alcool e outro

DECISÃO
Trata-se de várias manifestações nos autos da presente ação possessória, em
fls.560/566 da Massa Falida Laginha Agro Industria S.A, através de seu Administrador
Judicial; fls. 234/246 de Maurício Rocha Tavares e outros e fls. 582/585 da S.A Usina
Coruripe, além das contestações em fls. 296/355 e 793/811, respectivamente da Usina
Coruripe e Cooperativa Pindorama.
1 DOS REQUERIMENTOS DA MASSA FALIDA fls. 560/566
Em suma, fora requerida autorização para assunção de um procedimento para
venda dos ativos perecíveis, frutos dos bens objeto da presente ação possessória.
Pugnou pela juntada do Auto de Arrecadação, Avaliação e Custódia dos
cultivos de cana-de-açúcar encontrados nas terras pertencentes à Massa Falida, além do
deferimento da liquidação antecipada dos bens arrecadados, a natureza perecível, na
forma do art. 113 da Lei 11.102/2005.
Ademais, em sendo deferida a liquidação imediata dos bens, requereu a adoção
de modalidade extraordinária de liquidação com a publicação do respectivo edital no
prazo de 24 horas. Por fim, com a apresentação do edital, a autorização do recebimento
das propostas e processamento da alienação nos autos falimentares para publicidade dos
atos.
É o breve relatório. Decidimos.
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Juízo de Direito - 1º Vara de Coruripe
Rodovia AL 101 Sul – Cj. Comendador Tércio Wanderley, Centro - CEP
57230-000, Fone: 3273-1430, Coruripe-AL - E-mail: vara1coruripe@tjal.jus.br
Consoante já vem narrando, nos reiterados pedidos de venda de ativos
perecíveis, o administrador judicial aduz a imprescindibilidade do cuidado pelos bens
da massa

sobretudo o ativo, para que se alcance a finalidade do procedimento

falimentar que é a satisfação dos credores

o passivo da massa.

Nesse liame, informa que é indispensável o imediato processamento dos
cultivos de cana-de-açúcar encontrados em estágio final de colheita, dadas as
circunstâncias fáticas biológicas que culminam, invariavelmente, no perdimento dos
frutos das terras que também integram o capital da massa.
Assim, diante da urgência da situação e do iminente prejuízo à massa falida,
com o possível perecimento da cana recolhida, fora postulada a venda extraordinária do
ativo perecível, com esteio no art. 113 da LFR.
Por conduto de todo o aparato de informações prestadas pelo representante da
massa falida e documentos trazidos aos autos, pertinentes a necessidade da tutela
postulada quanto a venda de ativos perecíveis em que já fora outrora ostensivamente
fundamentada por esta comissão, repisamos as razões do deferimento do pedido de
venda extraordinária.
Pois bem. A Lei de Falências (Lei 11.101/05) dispõe:
Art. 113. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à
considerável desvalorização ou que sejam de conservação
arriscada
ou
dispendiosa,
poderão
ser
vendidos
antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante
autorização judicial, ouvidos o Comitê e o falido no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
O supracitado artigo foi mencionado no decisum de fls.145/152 e fls. 189/195
não sem razão, pois dispõe expressamente do fato apreciado por esta comissão. No
contexto legal, de modo a assegurar o contraditório e ampla defesa, há determinação a
intimação do Comitê de Credores e do espólio do falido para se manifestarem acerca do
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Juízo de Direito - 1º Vara de Coruripe
Rodovia AL 101 Sul – Cj. Comendador Tércio Wanderley, Centro - CEP
57230-000, Fone: 3273-1430, Coruripe-AL - E-mail: vara1coruripe@tjal.jus.br
pedido de venda dos bens possivelmente arrecadados no cumprimento da liminar, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
As intimações foram concretizadas, conforme certidão às fls.180/182, todavia
levando em consideração o caráter de urgência e o risco de deterioração dos bens
recolhidos, sendo essa a intenção de proteção do art.113 da LRF, entendemos que tendo
em vista a alta perecibilidade da cana-de-açúcar e a quantidade de dias decorridos desde
o início do cumprimento do mandado de reintegração (em 02/10/2021), é evidente o
risco de perda dos valores decorrentes da venda com perdimento da cana encontrada,
devendo ser autorizada a venda antecipada, mesmo antes do fim do prazo de 48
(quarenta e oito) horas, considerando as peculiaridades do caso concreto.
No mais, como também foi exposto como auxiliar do juízo e pelos oficiais de
justiça, não há possibilidade real de proceder com arrecadação e avaliação dos cultivos
encontrados em tempo hábil, visto que a cana-de-açúcar que já se encontra em fase final
de colheita, tendo em vista a grande extensão do imóvel rural em análise, composto por
diversas glebas que apresentam cultivos em diferentes estágios e por isso, necessita de
um prazo mais elástico para proceder com a devida de arrecadação e avaliação.
Assim, utilizando-se da ponderação de interesses, entre o estrito cumprimento
do artigo de lei supracitado e a preservação do patrimônio da massa falida e
consequentemente do próprio concursum creditorum, entendemos que devido ao
elevado montante pecuniário em questão e à própria razão de ser do art.113 da LRF, que
é preservar bens deterioráveis e perecíveis, deve prevalecer nesse momento a
conservação do bem, que no caso concreto só ocorrerá com a venda antecipada, pois,
caso contrário, ao aguardar um dia a mais, poderia o pleito perder o objeto.
Outrossim, a medida tem como fim a maximização dos ativos e o consequente
pagamento dos credores, que é o fim precípuo do processo falimentar. Nesse diapasão,
faz-se necessária a análise de um princípio consagrado no ordenamento jurídico pátrio.
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O princípio pas de nullité sans grief ou não há nulidade sem prejuízo, corrobora os fatos
supramencionados, inclusive sendo aplicado pelos tribunais superiores brasileiros.
Vejamos:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. MORTE DE UMA DAS PARTES.
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DOS
ATOS
PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. A eventual
falta de observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC de
1973 (art. 313, I do NCPC) que determina a suspensão do
processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas
nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que
não comprovado o prejuízo. Precedentes. 2. Agravo interno não
provido.(STJ - AgInt nos EAREsp: 578729. PE
2014/0231311-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Data de Julgamento: 14/03/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
Data de Publicação: DJe 20/03/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A
APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. 1. Embora a questionada manifestação do
Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da defesa
preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato
sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar.
Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em
atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece
nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief).
Precedentes. 2. Não há como avançar nas alegações postas nesta
ação, de que o Ministério Público inovou e acrescentou ao
processo fatos estranhos a denúncia, por pressuporem o
indevido cotejo dos elementos de fato e de prova, providência
que deverá ser objeto da instrução processual. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (HC 144018 A GR / SP,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Sessão Virtual
de 27.10.2017 a 6.11.2017).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por IGOR
DA ROCHA
TELINO
DE LACERDA
*.tjal.jus.br.,
23/11/2021
às 12:00 , sob o número WCOR21700064207
LUCIANO
ANDRADE
DE SOUZA,
liberadoenos
autos emprotocolado
17/11/2021 em
às 11:29
.
Para conferir o original, acesse o site https://www2.tjal.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000707-30.2008.8.02.0042
0700770-57.2021.8.02.0042 e código 54B2C85.
5475437.

fls.
110010
fls. 864

Juízo de Direito - 1º Vara de Coruripe
Rodovia AL 101 Sul – Cj. Comendador Tércio Wanderley, Centro - CEP
57230-000, Fone: 3273-1430, Coruripe-AL - E-mail: vara1coruripe@tjal.jus.br
Assim, não vislumbramos prejuízos à massa falida, nem aos credores com a
medida, visto que o valor da venda deve ser depositado em juízo pela compradora,
sendo devidamente discutido posteriormente e até mesmo complementado, se for o
caso.
No mais, entendendo necessário, as partes interessadas, especialmente Comitê
de Credores e espólio do falido, previstas no art.113 LRF, além do Ministério Público,
podem apresentar suas manifestações e impugnações, que serão devidamente discutidas
e analisadas por este juízo, sendo apurada eventual responsabilidade em caso de
prejuízos à massa falida.
Assim, o deferimento da medida se faz necessário em razão da situação
peculiar apresentada pelo administrador judicial, e visa, primordialmente, a realização
de ativos em favor da massa falida.
Nesse ínterim, não vislumbramos nenhum óbice no deferimento da venda,
sendo, portanto, semelhante a situação de venda de colheita perecível anteriormente
postulada, em que já havíamos autorizado, com base nos argumentos apresentados pelo
administrador judicial.
Quanto aos valores arrecadados deve ser mantida a sistemática de depósito
judicial, considerando que este crédito deriva da probabilidade do direito (art.300 do
CPC) e que eventuais prejuízos suportados pelos réus, preferencialmente, devem ser
liquidados nos autos que se deu origem (art. 520, inciso II do CPC).
No tocante a sugestão de adesão de um procedimento para venda dos ativos
perecíveis, frutos dos bens objeto da presente ação possessória, a partir do Auto de
Arrecadação, Avaliação e Custódia dos cultivos de cana-de-açúcar encontrados nas
terras pertencentes à Massa Falida, este juízo não verifica óbice à assunção da utilização
do modelo postulado para, ao final, a venda do ativo, haja vista que tem sido
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corriqueiros os pedidos e autorizações recentes no sentido de autorizar o procedimento
previsto na petição.
Como também não julgamos haver empecilhos à adoção de modalidade
extraordinária de liquidação com a publicação do respectivo edital no prazo de 24 horas,
uma vez que se trata de publicação de edital que pode, inclusive, ser impugnado. Já a
autorização do recebimento das propostas e processamento da alienação nos autos
falimentares, já que o auxiliar deste juízo pondera que não haverá tumulto aos autos
principais, em que:
“após manifestação desta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL essa
Comissão de Juízes decidirá pela contratação da proposta que
entender mais vantajosa à MASSA. A contratação da proposta
vencedora acarretará o início imediato dos serviços de Corte,
Carregamento e Transporte
CCT
com o depósito dos
valores em conta judicial vinculada ao processo falimentar, nos
termos previstos no edital a ser publicado”.

Não restam dúvidas que a proposta escolhida deve ser a mais vantajosa para a
massa falida, ou seja, atendendo o binômio maior resultado e menor dispêndio, como
sintetizador do princípio da eficiência.
Assim, deferimos os pedidos formulados pelo administrador judicial em
fls. 560/566 pelas razões nelas suscitadas e fundamentos acima esposados.
2 DAS PETIÇÕES DE MAURÍCIO ROCHA TAVARES E OUTROS E S.A
USINA CORURIPE respectivamente em fls. 234/246 e fls. 582/585
Pertinente a manifestação de Maurício Tavares e outros, intime-se o
administrador judicial para esclarecimentos e indicar a pretensão de audiência de
conciliação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.
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Quanto a petição da Usina Coruripe, nada a prover por este juízo, visto que a
peticionante se manifestou no sentido de ser desconsiderado pedido de esclarecimento
formulado em fls. 582/584.

3 DAS CONTESTAÇÕES DA USINA CORURIPE E COOPERATIVA
PINDORAMA respectivamente em fls. 296/355 e 793/811.
Considerando as peças contestatórias em folhas referenciadas no tópico acima,
intime-se a Massa Falida por meio de seu administrador judicial para apresentar as
respectivas réplicas, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 351 do CPC.
Cumpra-se.
Coruripe , 16 de novembro de 2021.
Diogo de Mendonça Furtado
Emanuela Bianca de Oliveira Porangaba
Luciano Andrade De Souza
Juízes de Direito

EDITAL DE VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR
A MASSA FALIDA DA LAGINHA AGROINDUSTRIAL S/A, neste ato representada
pelo Administrador Judicial TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, torna pública a
intenção de vender aproximadamente 216.141,20t (duzentas e dezesseis mil, cento e
quarenta e uma e vinte toneladas) de cana-de-açúcar de sua propriedade existentes e
cultivadas no imóvel rural denominado FAZENDA GUAXUMA, arrecadadas conforme auto
de arrecadação de fls. 567-569 e autorização judicial de fls. 860-866, dos autos do processo
nº 0700770-57.2021.8.02.0042, nos termos regulamentados neste Edital.
a) DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 30/11/2021, até às
23h59, através de protocolo nos autos falimentares (0000707-30.2008.8.02.0042) da proposta
com toda a documentação mínima indicada neste edital.
b) FORMA DE SELEÇÃO: MAIS VANTAJOSA, entendida por ser aquela que atender ao
binômio do maior resultado e o menor dispêndio, em respeito ao princípio da eficiência.
c) DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA:
c.1. Poderão participar do presente procedimento apenas as pessoas jurídicas ativas e
legalmente constituídas, e que não estejam em processo de recuperação judicial, falência,
insolvência, de dissolução ou liquidação.
c.2. A proposta deverá conter:
a) A qualificação completa da empresa e de seu representante legal.
b) Os valores de referência para a remuneração da cana-de-açúcar.
c) O preço do Corte, Carregamento e Transporte (CCT) por tonelada.
d) A indicação das etapas de Trato Cultural que entender mais adequado.
e) O prazo de início e de conclusão da etapa de Trato Cultural.
f) A indicação do responsável técnico devidamente inscrito e habilitado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
g) A forma e condição de pagamento à Massa pela compra da cana-de-açúcar
arrecadada.
h) A apresentação e indicação de uma das formas legais de garantia de pagamento.
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i) Outras condições que entender necessárias/oportunas para melhor execução da
proposta.
d) ESCOLHA DA PROPOSTA
d.01. Após o prazo estabelecido no preâmbulo deste Edital, a ADMINISTRADORA JUDICIAL
reunirá e analisará todas as propostas apresentadas e emitirá parecer ao juízo falimentar
opinando pela proposta que melhor atender ao requisito da maior vantajosidade.
e) DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DO PROPONENTE COMPRADOR
e.01. O Proponente Comprador desde já fica ciente de que:
a) Deverá se responsabilizar por todos os custos, insumos, mão de obra, tributos e
todo o mais que for necessário para a perfeita execução do contrato;
b) Assumirá, única e exclusivamente sob suas expensas, os custos com salários,
encargos trabalhistas e previdenciários da mão de obra necessária e empregada
na execução do contrato, além da responsabilidade trabalhista e previdenciária
sob a mão de obra utilizada na execução do contrato;
c) Indenizará por todo e qualquer ato lesivo à MASSA FALIDA, seu patrimônio,
funcionários e/ou à terceiros, decorrentes de ato direta ou indiretamente
relacionado à execução do contrato;
d) Deverá prestar todo e quaisquer esclarecimentos solicitados pelo Administrador
Judicial e/ou pelos prepostos da MASSA FALIDA e permitirá a fiscalização da
execução do contrato por preposto indicado pelo Administrador Judicial.
f) DISPOSIÇÕES FINAIS
f.01. Toda e qualquer dúvida ou questionamento sobre os termos do presente edital, assim
como os casos omissos serão deliberados e respondidos pela ADMINISTRADORA JUDICIAL, a
partir de pedido de esclarecimento a ser apresentado pelos interessados por meio de petição
nos autos falimentares.

Maceió/AL, 22 de novembro de 2021.

MASSA FALIDA DA LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A
TELINO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
IGOR DA ROCHA TELINO DE LACERDA
OAB/PE 30.192
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