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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Península International S/A – Em Recuperação Judicial 

 

 

 

 

 

O Plano de Recuperação Judicial (PLANO ou PRJ) da empresa PENÍNSULA 

INTERNATIONAL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, doravante denominada 

simplesmente PENÍNSULA, reger-se-á nos termos da Lei n.º 11.101 de 09 de fevereiro de 

2005, pelas proposições aqui contidas e por seus anexos. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

I. a PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

em 08 de Maio de 2015, ajuizou pedido de recuperação judicial, o qual foi 

distribuído à MM. 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Paraná, autuado sob n.º 0001967-

67.2015.8.16.0185; 

II. em 13/05/2015 foi proferida decisão deferindo o processamento da Recuperação 

Judicial; 

III. por meio do PLANO, a PENÍNSULA busca viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 

emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, bem 

como a manutenção de seus ativos tangíveis e intangíveis; 

IV. a continuidade do negócio é imprescindível para viabilizar o pagamento dos 

credores; 

V. a PENÍNSULA reúne condições (maquinário, pessoal, tecnologia, estrutura, rede de 

revendedores, demanda de mercado) para manter-se ativa no mercado com 

perspectivas de crescimento;  

VI. o PLANO cria condições propícias para a busca de investidores interessados na 

atividade de fertilizantes, o que auxiliará na superação da crise econômica pela 

PENÍNSULA; 

VII. em 3 de fevereiro de 2016, a Assembleia Geral de Credores foi devidamente 

instalada, em segunda convocação, tendo sido suspensa até o dia 31 de março de 

2016, quando por deliberação da maioria dos credores presentes à sessão foi 

novamente suspensa, com nova sessão designada para o dia 30 de junho de 2016, a 
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fim de que fossem realizadas modificações no Plano apresentado nos autos de 

Recuperação Judicial; e 

VIII. a PENÍNSULA submete a esse D. Juízo da Recuperação esta Alteração e 

Consolidação do Plano de Recuperação Judicial, sujeito a novas alterações que 

poderão ser propostas pela PENÍNSULA até o momento em que o Plano seja 

efetivamente colocado em votação em Assembleia Geral de Credores e aprovado ou 

rejeitado, na forma da LRF. 
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CAPÍTULO I 

 

1. TERMOS, EXPRESSÕES, DEFINIÇÕES E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO 

1.1. TERMOS, EXPRESSÕES, DEFINIÇÕES 

Os termos, expressões e definições contidos no presente Plano de Recuperação Judicial, 

grafados em letras maiúsculas ou apenas com as iniciais maiúsculas, mencionadas no 

singular ou no plural, no masculino ou no feminino, terão os significados estabelecidos neste 

Capítulo. Os títulos dos capítulos e das cláusulas contidas no presente PRJ servem 

unicamente para fins de organização de sua estrutura, e não afetam o conteúdo de suas 

previsões. 

 

Os termos e expressões utilizados no presente PRJ tem as seguintes definições: 

ACC: Adiantamento sobre Contrato de Câmbio. 

ACIONISTAS: São os titulares, pessoa física ou jurídica, titulares de participações diretas 

ou indiretas junto à Península International S/A – em Recuperação Judicial, conforme 

constante do respectivo Livro de Registro de Ações Nominativas. 

ACORDO DE ACIONISTAS: É o Acordo de Acionistas firmado nos termos da Lei n.º 

6.404/76 entre os acionistas da Península Norte Fertilizantes S/A. 

ADMINISTRADORA JUDICIAL OU AJ: Guimarães & Bordinhão Advogados Associados, 

nomeada para o exercício do encargo de Administradora Judicial nos autos de 

Recuperação Judicial. 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES OU AGC: Assembleia Geral de Credores, conforme 

estabelecido nos artigos 35 e seguintes da LRF. 

COMPANHIA, PENÍNSULA OU RECUPERANDA: É a PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A – 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CONTA ESCROW: Conta-corrente ou contrato de depósito a ser formalizado pela 

PENÍNSULA com instituição financeira de reputação e saúde financeira notórias, que 

receberá mandato irrevogável e irretratável com poderes suficientes para receber 
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recursos financeiros e efetuar pagamentos em nome da PENÍNSULA, conforme 

detalhado no Anexo I 

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS: São os créditos que, por exclusão legal, não se sujeitam 

à recuperação judicial. 

CRÉDITOS COM GARANTIA REAL OU CRÉDITOS CLASSE II: São os créditos detidos 

pelos credores com garantia real, na forma do art. 41, II da LRF. 

CRÉDITOS DE MICROEMPRESA OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU CRÉDITOS 

CLASSE IV: São os créditos detidos pelos credores enquadrados pela legislação 

brasileira como microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do art. 41, IV da 

LRF. 

CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS OU CRÉDITOS CLASSE III: São os créditos detidos pelos 

credores quirografários, na forma do art. 41, III da LRF. 

CRÉDITOS SUJEITOS: São os créditos detidos pelos credores de qualquer classe 

(trabalhistas, com garantia real, quirografários ou detidos por microempresa/empresa de 

pequeno porte) em face da Recuperanda, assim como as correspondentes obrigações e 

garantias, que se submetam ao processo de recuperação judicial, tendo sido listados ou 

não na Relação de Credores. 

CRÉDITOS TRABALHISTAS OU CRÉDITOS CLASSE I: São os créditos detidos pelos 

credores oriundos da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, na 

forma do art. 41, I da LRF. 

CREDORES: Assim entendidos a coletividade dos credores, independentemente da 

natureza ou classe de seu crédito, sujeitos à recuperação judicial, 

CREDOR(ES) APOIADOR(ES): Assim entendido o(s) credor(es) cliente(s), comprador(es) 

de produtos ou tomador(es) de serviços, que se dispuser(em) a realizar compras de 

produtos industrializados pela PENÍNSULA, ou tomar serviços prestados por esta, na 

forma prevista no PRJ. 

CREDOR(ES) ADQUIRENTE(S): Assim entendido o(s) credor(es) da Classe III que se 

qualificarem(em) para conversão de seu(s) crédito(s) em participação acionária da 

Sociedade UPI Península, mediante a assunção de determinados compromissos. 
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CREDOR(ES) CLASSE I OU CREDOR(ES) TRABALHISTA(S): Assim entendido(s) o(s) 

titular(es) de crédito(s) derivado(s) da legislação do trabalho ou decorrente(s) de 

acidentes de trabalho, na forma do art. 41, I da LRF. 

CREDOR(ES) CLASSE II OU CREDOR(ES) COM GARANTIA REAL: Assim entendido(s) 

o(s) titular(es) de crédito(s) assegurado(s) por direitos reais de garantia (penhor, 

anticrese ou hipoteca), até o limite do valor do(s) respectivo(s) bem(ns), na forma do art. 

41, II da LRF. 

CREDOR(ES) CLASSE III OU CREDOR(ES) QUIROGRAFÁRIO(S): Assim entendido(s) o(s) 

titular(es) de crédito(s) quirografário(s) e outros, na forma do art. 41, III da LRF. 

CREDOR(ES) CLASSE IV OU CREDOR(ES) ME OU EPP: Assim entendido(s) o(s) 

titular(es) de crédito(s) enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do art. 41, IV da LRF. 

CREDOR(ES) EXTRACONCURSAL(IS): Assim entendido(s) aquele(s) Credor(es) 

titular(es) de crédito(s) extraconcursal(is). 

CREDOR(ES) EXTRACONCURSAL(IS) ADERENTE(S): Assim entendido(s) aquele(s) 

Credor(es) titular(es) de crédito(s) extraconcursal(is) que venha(m) a aderir aos termos 

do presente PRJ, a ele se sujeitando. 

CREDOR(ES) FINANCIADOR(ES): Assim entendido o(s) credor(es) que conceder(em) 

nova linha de crédito à PENÍNSULA, em conformidade com os termos previstos no PRJ 

a fim de obter uma recuperação maior de seus créditos. Os novos créditos concedidos 

serão extraconcursais, nos termos do art. 67 da LRF, e terão prioridade de pagamento 

sobre quaisquer outros créditos na hipótese de falência. 

CREDOR FORNECEDOR APOIADOR: Assim entendido o(s) credor(es) fornecedor(es), que 

se dispuser(em) a realizar o fornecimento de matéria prima ou fertilizantes à 

PENÍNSULA, na forma prevista no PRJ 

DATA DE APROVAÇÃO DO PRJ: É a data de votação em AGC deste PRJ. 

DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO PRJ OU DATA BASE: É a data de intimação dos 

advogados da Recuperanda da decisão homologatória da aprovação do PRJ, nos termos 

do art. 45 e 58, caput  e §1º da LRF. 
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DATA MÁXIMA DE ADESÃO: Data máxima para que o(s) credor(es) extraconsursal(is) 

aderente(s) venha(m) a aderir aos termos do presente PRJ, prazo este que é de 30 (trinta) 

dias contados da Data Base. 

DATA DE TRANSFERÊNCIA DAS AÇÕES DA UPI OU DATA DE TRANSFERÊNCIA DAS 

AÇÕES: Data em que as ações da Sociedade UPI Península forem transferidas ao(s) 

Credor(es) Adquirente(s) mediante lançamento no Livro de Registro de Ações que 

converterem seus créditos em participação acionária. Em nenhuma hipótese a Data de 

Transferência das Ações ocorrerá antes da Data Base e antes de serem vertidos os ativos 

que comporão a Sociedade UPI Península e retirados os ativos e passivos que não a 

integrarão, exceto na hipótese prevista na cláusula 4.6.1.2. 

JUÍZO DA RECUPERAÇÃO: É o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR. 

LRF: Lei n.º 11.101/2005. 

LISTA (OU RELAÇÃO) DE CREDORES: É a relação de credores sujeitos à recuperação 

judicial da PENÍNSULA, devidamente atualizada pelas decisões judiciais proferidas nas 

impugnações à lista de credores da Administradora Judicial, incluindo o montante e a 

classificação dos respectivos créditos. 

NOVOS CRÉDITOS: São os créditos não constantes originariamente na Lista de Credores 

da Recuperanda ou da Administradora Judicial, e que sejam, a qualquer momento, 

inclusive após a homologação judicial do PRJ, reconhecidos por decisão judicial, arbitral 

ou ainda por acordo ente as partes. Os Novos Créditos estão sujeitos à Recuperação 

Judicial por força do art. 49 da LRF, estando pois sujeitos a todas as regras contidas no 

presente PRJ. 

PENÍNSULA INTERNATIONAL INVESTIMENTOS S/A OU PENÍNSULA INVESTIMENTOS: É a 

subsidiária integral da Recuperanda, sem histórico operacional e livre de qualquer 

passivo. 

PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A OU PENÍNSULA: É companhia Recuperanda. 

PENÍNSULA NORTE FERTILIZANTES S/A OU PENÍNSULA NORTE: É a sociedade mantida 

pela PENÍNSULA INVESTIMENTOS em São Luís – MA que opera uma planta industrial 

para atendimento dos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins (MAPITO). 
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU PLANO OU PRJ: É o presente Plano de 

Recuperação Judicial que será submetido à deliberação da AGC, com eventuais 

modificações que lhe sejam realizadas desde que devidamente aceitas pela Península. 

PRAZOS: Todos os prazos previstos no presente Plano serão contados em dias corridos, 

salvo se de forma diversa estiver expressamente previsto. 

QUADRO GERAL DE CREDORES: É a relação definitiva de todos os credores sujeitos à 

Recuperação Judicial. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RJ: É o processo de Recuperação Judicial da Península em 

trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, autuado sob n.º 0001967-

67.2015.8.16.0185. 

SOCIEDADE UPI PENÍNSULA: É a Península Investimentos, a qual será detentora dos 

ativos componentes da Unidade Produtiva Isolada. As ações da Sociedade UPI Península 

serão alienadas, nos termos do art. 60 da LRF e na forma estipulada neste PRJ. 

TAXA REFERENCIAL OU TR: É o índice eleito para atualização monetária dos créditos 

sujeitos ao PRJ, a qual é divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA OU UPI: Composta exclusivamente pela totalidade da 

participação acionária detida pela Península Investimentos na Península Norte, pelo 

Instrumento Particular de Cooperação Comercial assinado em 02/09/2011 em São Luís – 

MA por Península Norte, Península Investimentos (antiga Steer Administração e 

Participações S/A), PENÍNSULA e Agrex do Brasil S/A (atual denominação social de 

Los Grobo Ceagro do Brasil S/A) e pelas áreas descritas nas matrículas n.º 41.400, 

41.402 e 41.403 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino – MT. Os 

bens componentes da Unidade Produtiva Isolada são os constantes dos laudos de 

avaliação de ativos, relacionados nos movimentos 421.9, 421.21 e 421.22 dos autos da 

recuperação judicial. 
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1.2. REGRAS DE INTERPRETAÇÃO 

O PRJ deve ser lido e interpretado de acordo com as regras estabelecida neste tópico. 

Os títulos das cláusulas do PRJ foram incluídos exclusivamente para referência e 

conveniência, não devendo alterar o conteúdo de suas respectivas previsões. 

 

Na hipótese de haver conflito entre qualquer cláusula ou disposição do PRJ e qualquer de 

seus Anexos, prevalecerá sempre o disposto no PRJ. Os Anexos não tem conteúdo 

vinculativo, senão quando expresso de forma diversa no PRJ. 

 

Na hipótese de haver conflito entre qualquer disposição do PRJ e disposições contidas em 

contratos celebrados com credores sujeitos à Recuperação Judicial anteriormente à data do 

pedido de Recuperação, prevalecerá o disposto no PRJ. 
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CAPÍTULO II 

 

2. PREMISSAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

2.1. O PRJ ora apresentado contempla as medidas de caráter administrativo e judicial, cuja 

implementação iniciará imediatamente após a data de sua aprovação e subsequente 

deferimento da Recuperação Judicial pela MM. Juíza da 1ª Vara de Falências e 

Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 

Paraná, devendo pois a Recuperanda tomar todas atitudes que lhe sejam conferidas nos 

termos do PRJ, assim como os seus credores deverão agir na forma estabelecida adiante. 

2.2. A implementação das medidas previstas no PRJ permitirá à PENÍNSULA seu soerguimento 

e satisfação dos interesses de toda a coletividade de seus credores. 

2.3. O presente PRJ contempla a concessão de carência, prazos e deságio, variáveis conforme a 

classe de créditos a ele sujeitos, possibilitando ainda aos credores da Classe III a opção de 

se qualificarem como Credores Adquirentes, habilitando-se para ofertar seu crédito como 

meio de pagamento no leilão das ações da Sociedade UPI Península. 

2.4. Constitui ainda premissa do PRJ a disseminação de Governança Corporativa, a redução de 

custos administrativos, a otimização e inteligência dos processos e rotinas, a solução de 

conflitos em que a Recuperanda figure como parte interessada e a adequação do objeto 

social à nova realidade patrimonial da empresa objetivando a manutenção da atividade 

empresarial. 

2.5. A estrutura do PRJ permitirá a alienação de ativos não operacionais com vistas à injeção de 

recursos na PENÍNSULA com vistas a fomentar seu capital de giro e o pagamento de 

despesas que lhe são inerentes. 

2.6. Adicionalmente os administradores da Companhia deverão, além dos atos de gestão 

ordinária, desenvolver esforços no sentido de identificar outras medidas que poderão ou 

deverão ser adotadas para a continuidade dos negócios da empresa. 

2.7. O PRJ contempla, dentre outros, a utilização dos seguintes recursos, conforme previsão do 

art. 50 da LRF: 

 

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a 

legislação pertinente a cada caso, dentre outros:  
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I - concessão de prazos e condições especiais para pagamento das 

obrigações vencidas ou vincendas; 

(...) 

VI – aumento de capital social 

(...) 

 

IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou 

sem constituição de garantia própria ou de terceiros; 

(...) 

 

 

XII - equalização de encargos financeiros relativos a débitos de 

qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição 

do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos 

contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação 

específica; 

(....) 

 

XV – emissão de valores mobiliários; 

(...) 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROCEDIMENTOS A SEREM IMPLEMENTADOS COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

3.1. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES 

A classificação e os valores dos créditos indicados na Relação de Credores poderão ainda ser 

alterados, se houver alteração posterior da natureza e/ou do valor dos créditos em decorrência de 

decisão judicial, arbitral ou por acordo entre as partes. 

3.2. REDUÇÃO DO PASSIVO 

A redução do passivo compreende, em síntese, a renegociação e novação de dívidas, e a 

equalização de encargos financeiros, envidando esforços no sentido de obter a concessão de 

descontos no seu valor principal e redução de encargos moratórios e compensatórios, 

objetivando a adequação do passivo ao patrimônio da Recuperanda disponível para alienação. 

3.3. ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS 

Adoção das medidas judiciais necessárias e pertinentes à preservação e recuperação de ativos e 

redução ou extinção de obrigações. 

3.4. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA 

A PENÍNSULA verterá todos os ativos que compõem a Unidade Produtiva Isolada para a 

Sociedade UPI Península, cujas ações serão alienadas nos termos do art. 60 da LRF. 

3.5. ALTERAÇÕES SOCIAIS 

Com vistas à consecução dos objetivos do presente PRJ poderá ser realizada modificação do 

estatuto social e/ou do acordo de acionistas assim como, eventualmente de seu objeto social, 

adequando as atividades da empresa à sua capacidade econômica e operacional, promovendo, 

ainda, as alterações societárias necessárias à redução de conflitos, melhoria da capacidade 

administrativa da Recuperanda e principalmente para viabilizar a criação da Sociedade UPI 

Península. Também visando atender aos objetivos de superação da crise econômico-financeira 

poderá haver o ingresso de novo acionista na sociedade, seja mediante subscrição de novas 

ações e/ou mediante transferência das ações existentes, parcial ou totalmente. 
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3.6. NOVOS FINANCIAMENTOS 

Após a aprovação do PRJ, a Recuperanda poderá contratar novos financiamentos com vistas ao 

fomento de suas atividades. 

Os novos financiamentos serão extraconcursais, nos termos do art. 67 da LRF, e terão prioridade de 

pagamento sobre quaisquer outros créditos na hipótese de falência. 

 

3.7. DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS NÃO OPERACIONAIS 

Após a aprovação do PRJ, a PENÍNSULA poderá, caso entenda necessário, promover a alienação 

de bens não operacionais de seu ativo ou que, a seu critério, não interfiram no processo produtivo, 

permitindo assim o reforço de seu capital de giro e/ou pagamento de suas despesas correntes. Caso 

se trate de bem(ns) objeto de garantia real, mediante prévia concordância do credor titular da 

aludida garantia, porém por exclusiva opção da PENÍNSULA, tal(is) bem(ns) poderá(ão) ser(em) 

vendido(s) e o produto da venda destinado à amortização do(s) crédito(s) do credor detentor da 

garantia. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DO PAGAMENTO DO PASSIVO 

4.1. CLASSE I – CREDORES TRABALHISTAS E DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO 

i) Forma de Pagamento: Os credores desta Classe, cujo créditos sejam líquidos, serão 

pagos pela PENÍNSULA no prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da Data Base. 

ii) Correção Monetária: Os créditos dessa classe serão corrigidos monetariamente com 

base na TR (Taxa Referencial). Caso a TR seja extinta, em substituição deverá ser 

adotado aquele índice que vier a sucedê-la. 

iii) Créditos incluídos: Os eventuais créditos que se tornarem líquidos posteriormente à 

Data Base, serão pagos pela PENÍNSULA no prazo de até 12 (doze) meses seguintes à 

data em que se tornarem líquidos. 

 

4.2. CLASSE II – CREDORES COM GARANTIA REAL 

4.2.1. Os credores desta Classe, cujos créditos sejam líquidos, serão pagos pela PENÍNSULA 

nas seguintes condições: 

i) Forma de Pagamento: (a) carência de 1 (um) ano para pagamento do principal e 

juros, contados a partir da Data Base; (b) após o término do prazo de carência 

serão efetuados pagamentos anuais, no aniversário da Data Base, sendo que nos 

10 (dez) primeiros anos serão pagas parcelas de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais), ou seu equivalente em moeda estrangeira na data do 

pagamento de cada parcela, para cada credor, limitadas a 10% (dez por cento) ao 

ano do valor do respectivo crédito, que se houver sido contratado em Reais, será 

devidamente atualizado exclusivamente pela TR entre a data do despacho de 

processamento da Recuperação Judicial (13/05/2015) e a Data Base; (c) após os 

10 (dez) primeiros anos, havendo saldo remanescente, à partir do 11º ano serão 

pagas parcelas no importe equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do 

crédito respectivo constante da Relação de Credores do Administrador Judicial 

ou do Quadro Geral de Credores, caso já consolidado, corrigidos até a Data Base, 
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sem limitação, até a liquidação total do valor constante da Relação de Credores 

do Administrador Judicial ou do Quadro Geral de Credores, caso já consolidado.  

ii) Contratações em Reais - Correção Monetária e Juros: Para os casos 

originariamente contratados em reais, haverá incidência de correção monetária 

com base na TR (Taxa Referencial) e juros sobre cada uma das parcelas de 6% 

(seis por cento) ao ano, incidentes a partir da Data Base. Caso a TR seja extinta, 

em substituição deverá ser adotado aquele índice que vier a sucedê-la. Entre a 

data do processamento da Recuperação Judicial (13/05/2015) e a Data Base 

haverá apenas a incidência da TR, sem a incidência de juros. 

iii) Contratações em Moeda Estrangeira e Juros: Os créditos em moeda 

estrangeira estarão sujeitos ao mesmo prazo de pagamento dos créditos em 

moeda nacional, serão remunerados unicamente pela taxa de juros de 2% (dois 

por cento) ao ano, contados à partir da Data Base, incidentes sobre a parcela. Por 

opção do credor, o pagamento do crédito poderá ser convertido para o Real, nesse 

caso considerando a taxa “PTAX”, opção venda, informada pelo Banco Central 

do Brasil da data de processamento da Recuperação Judicial (13/05/2015), sendo 

que neste caso à partir dessa data, para cálculo da correção monetária e dos 

juros, serão aplicados os critérios previstos para os créditos desta classe 

contratados em reais, nos termos da alínea ii) acima. 

iv) Credores em moeda nacional e estrangeira: Para que não restem dúvidas, o 

valor máximo referido na alínea i) acima será considerado contemplando todos 

os créditos detidos pelos credores, independentemente da moeda de contratação, 

ou seja, para cada credor será efetuado apenas 1 (um) pagamento de parcela por 

ano, até a quitação do(s) respectivo(s) crédito(s), sendo certo que a amortização 

deverá ser proporcional a todas as operações existentes entre as partes, caso haja 

mais de um contrato que dê origem ao crédito sujeito à Recuperação Judicial. 

v) Créditos em moeda estrangeira que desejem converter para reais: Na 

hipótese de o crédito estar relacionado em moeda estrangeira, a critério do credor 

e de maneira substitutiva ao previsto na alínea iii) desta cláusula, os créditos 

serão convertidos para o Real de acordo com a taxa “PTAX”, opção venda, 

informada pelo Banco Central do Brasil de 13/05/2015 (data do despacho de 

processamento da Recuperação Judicial) e os pagamentos serão realizados nos 

termos estabelecidos na alínea (ii) retro. 



 

Página 17 de 35 
 

vi) Data Limite para Escolha da Modalidade de Pagamento: Os credores 

detentores de créditos enquadrados nos termos descritos na alínea v) da presente 

cláusula, deverão manifestar sua escolha nos autos de Recuperação Judicial no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da Data Base. 

vii) Desmembramento de Imóveis: Os imóveis operacionais e que estejam 

hipotecados, nos quais haja excedente de área não utilizada para fins 

operacionais, mediante concordância prévia do credor detentor da garantia real, 

poderão ser desmembrados em matrículas apartadas e subsequentemente 

vendidos, sendo que o produto da venda será destinado à amortização do crédito 

vinculado à respectiva garantia real, sendo que eventual valor remanescente da 

venda será destinado ao caixa da PENÍNSULA. 

viii) Garantias: As garantias detidas originariamente pelos credores permanecerão 

válidas até que os pagamentos sejam realizados e a dívida totalmente paga nas 

condições estabelecidas no presente PRJ, após o que ficarão automática e 

integralmente liberadas. 

ix) Venda de bens não operacionais objeto de garantia real: Após a aprovação do 

PRJ, a PENÍNSULA poderá, caso entenda necessário, desde que haja prévia 

concordância do credor detentor da garantia, promover a alienação de bens de 

seu ativo não operacionais ou que, a seu critério, não interfiram no processo 

produtivo, sendo que o produto da venda será destinado à amortização do(s) 

crédito(s) do credor detentor da garantia, e eventual valor remanescente da venda 

será destinado ao caixa da PENÍNSULA. 

 

4.3. CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 

4.3.1. Os credores desta Classe, cujos créditos sejam líquidos e reconhecidos até a Data Base, 

serão pagos mediante a escolha, de uma das duas opções a seguir: 

4.3.1.1. 1ª OPÇÃO – CREDOR(ES) ADQUIRENTE(S): 

i) Conceito: O(s) Credor(es) da Classe III que se qualificar(em) como Credor(es) 

Adquirente(s) (vide item ii) infra) terá(ão), como contrapartida, o direito de se 

utilizar(em) de seu(s) crédito(s) original(is) como meio de pagamento da Primeira 
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Parcela do preço de aquisição da Sociedade UPI Península, conforme definido na 

na cláusula 4.6.5, infra. Para que não reste dúvida, o(s) credor(es) que 

pretender(em) se qualificar como Credor(es) Adquirente(s) terá(ão) 

obrigatoriamente que utilizar a integralidade de seu(s) crédito(s), não sendo 

permitida a utilização parcial, mesmo que tenha havido cessão do crédito a 

terceiros. Caso haja mais de um Credor Adquirente, o lance será tomado 

considerando a somatória dos créditos e cada um dos credores será responsável 

pelo pagamento do Compromisso Financeiro de forma proporcional ao valor de 

seu respectivo crédito. 

 

ii) Qualificação como Credor Adquirente: A qualificação se dará mediante a 

formalização adequada, aceitação de seus termos e entrega do Anexo II 

devidamente instruído de prova dos poderes dos signatários, à Administradora 

Judicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da Data Base. Após 

o término do prazo para apresentação da documentação acima referida, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis a Administradora Judicial apresentará nos autos de 

Recuperação Judicial a relação de todos os credores que estão qualificados como 

adquirentes, acompanhado do percentual que cada Credor Adquirente virá a deter 

caso se sagrem vencedores no leilão, bem como dos valores proporcionais que 

deverão ser suportados por cada um deles, na forma das cláusulas 4.6.5.4 e 

4.6.5.5. O(s) Credor(es) Adquirente(s) deverá(ão) estar plenamente apto(s) para 

receber a transferência das ações da Sociedade UPI Península, obedecendo todos 

os requisitos legais para titularizar as referidas ações no Brasil. Na eventual 

hipótese do(s) Credor(es) Adquirente(s) não estar(em) plenamente apto(s), tal fato 

em nenhuma hipótese afetará as obrigações e fluxos de pagamento de 

responsabilidade daquele(s) remanescente(s) e que se sagrar(em) vencedor(es) do 

leilão das ações da Sociedade UPI Península previsto no âmbito do presente PRJ. 

 

iii) Taxa de Câmbio para Créditos em Moeda Estrangeira: Para efeitos de 

quantificação do crédito para os fins da presente cláusula, será considerada a taxa 

de câmbio (PTAX, opção venda divulgada pela Banco Central do Brasil) do dia 

instalação da Assembleia Geral de Credores, caso o(s) crédito(s) habilitado(s) 

seja(m) em moeda estrangeira.  
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iv) Direito de Desistência: Após a Administradora Judicial promover a juntada da 

relação dos credores qualificados como adquirentes nos autos de Recuperação 

Judicial, independentemente de qualquer intimação, o Credor Adquirente poderá 

renunciar ao direito de ofertar lance no leilão das ações da Sociedade UPI 

Península, o que deverá ser feito mediante o protocolo de petição nos autos de 

Recuperação Judicial no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 

protocolo da relação pela Administradora Judicial, hipótese que implicará na 

imediata aceitação daquele credor pela 2ª Opção de que trata a cláusula 4.3.1.2 

infra. No prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o decurso do prazo de desistência, 

a Administradora Judicial apresentará nos autos de Recuperação Judicial a lista 

definitiva dos Credores Adquirentes qualificados, onde será mencionado o 

percentual que cada Credor Adquirente virá a deter caso se sagrem vencedores no 

leilão, bem como os valores proporcionais que deverão ser suportados por cada 

um deles, na forma das cláusulas 4.6.5.4 e 4.6.5.5 

 

v) Aquisição da Sociedade UPI Península e Quitação: Os credores regularmente 

qualificados como adquirentes poderão adquirir a integralidade das ações da 

Sociedade UPI Península utilizando-se de seus créditos originais como meio de 

pagamento da Primeira Parcela do preço de aquisição, proporcionalmente ao 

valor dos respectivos créditos, sendo certo que complementarmente à quitação de 

seus créditos deverão viabilizar com que a Sociedade UPI Península efetue o 

pagamento dos Compromissos Financeiros nos termos da cláusula 4.6.5. Os 

créditos dos Credores Adquirentes que receberem as ações da Sociedade UPI 

Península serão integralmente quitados (independentemente do valor) e as 

eventuais garantias, independentemente da modalidade, integralmente liberadas 

no momento em que efetivamente receberem as ações da Sociedade UPI 

Península, nos termos do artigo 143 da LRF. 

vi) Aquisição da Sociedade UPI Península por Terceiros: Na hipótese de 

terceiros, que não o(s) Credor(es) Adquirente(s) sagrarem-se vencedores do 

leilão, aquele(s) que se qualificou(aram) como Credor(es) Adquirente(s) e os 

demais Credores Classe III receberão o preço pago pelo terceiro pela Sociedade 

UPI Península de modo proporcional aos seus créditos, com o desconto dos 

valores devidos aos Credores Classe IV (cláusula 4.4, infra).  
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4.3.1.2. 2ª OPÇÃO:  

i) Beneficiários do Pagamento: Os credores que não escolherem a 1ª Opção 

receberão seus créditos na forma a seguir explicitada. 

ii) Forma de Pagamento: O pagamento será realizado pela PENÍNSULA mediante 

a utilização dos recursos depositados na Conta Escrow no prazo de até 12 (doze) 

meses, contados a partir da Data de Transferência das Ações, em parcela única, 

desde que os Credores Adquirentes já tenham realizado o pagamento previsto 

relativo aos beneficiários da 2ª opção da Classe III referido na cláusula 4.6.5.4, 

no valor total de R$ 12.650.000,00 (doze milhões, seiscentos e cinquenta mil 

reais), importância esta que será rateada entre os credores referidos na alínea 

anterior de forma proporcional ao crédito de cada credor. Caso a Sociedade UPI 

Península atrase o pagamento da parcela do preço relativa aos credores da Classe 

III, a PENÍNSULA terá acrescido ao prazo final de pagamento o mesmo número 

de dias de atraso para efetuar o pagamento aos credores respectivos, sendo que 

eventuais multas de mora recebidas serão igualmente rateadas entre os credores 

beneficiários do pagamento, de forma proporcional ao valor dos créditos. 

iii) Moeda Estrangeira: Para efeitos de rateio do valor disponibilizado nos termos 

da alínea anterior, os créditos em moeda estrangeira serão convertidos para o 

Real de acordo com a taxa “PTAX”, opção venda, informada pelo Banco Central 

do Brasil do dia anterior à data do pagamento. 

iv) Correção Monetária e juros: O valor estabelecido no item ii) supra é fixo e 

sobre o qual não há incidência de correção monetária nem de juros. 

v) Impugnações e Ações Judiciais: Para efeitos do rateio da quantia referida na 

alínea ii) acima, as Impugnações apresentadas na forma do art. 8º e 10 da LRF, 

bem como eventuais ações que demandem quantia ilíquida e que ainda não 

tiverem sido julgadas definitivamente na data de pagamento (data de depósito da 

parcela devida aos Credores Classe III na Conta Escrow), serão consideradas em 

seu valor integral no cálculo dos percentuais devidos a cada credor. O valor 

controvertido será mantido em depósito na Conta Escrow até o julgamento 

definitivo de cada ação anteriormente referida, sendo subsequentemente, após o 

respectivo trânsito em julgado, liberado em favor do credor ou sendo realizado 



 

Página 21 de 35 
 

novo rateio, conforme o resultado da demanda, rateio esse que será realizado de 

acordo com os valores apurados pela Administradora Judicial. Eventuais novos 

credores que forem reconhecidos como tal após a data de pagamento junto à 

Conta Escrow serão pagos direta e unicamente pela PENINSULA, observados os 

mesmos descontos e prazo de carência aplicados para aqueles que receberem 

diretamente dos valores depositados na Conta Escrow pela Sociedade UPI 

Península.  

vi) Aquisição da Sociedade UPI Península por Terceiros: Na hipótese de 

terceiros, que não o(s) Credor(es) Adquirente(s) sagrarem-se vencedores do 

leilão, aquele(s) que se qualificou(aram) como Credor(es) Adquirente(s) e os 

demais Credores Classe III receberão o preço pago pelo terceiro pela Sociedade 

UPI Península de modo proporcional aos seus créditos, com o desconto dos 

valores devidos aos Credores Classe IV (cláusula 4.4, infra). 

 

4.4. CLASSE IV – CREDORES MICROEMPRESA OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

4.4.1. Os credores desta Classe, cujos créditos sejam líquidos e reconhecidos pelo Juízo da 

Recuperação como devidos até a Data Base, serão pagos nas seguintes condições: 

i) Forma de Pagamento: O pagamento será realizado pela PENÍNSULA mediante 

a utilização dos recursos depositados na Conta Escrow no valor total de R$ 

1.814.109,36 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, cento e nove reais e trinta e 

seis centavos), desde que os Credores Adquirentes já tenham realizado o 

pagamento previsto relativo aos beneficiários da Classe IV referido na cláusula 

4.6.5.4, em favor dos credores desta classe conforme Relação de Credores 

apresentada pela Administradora Judicial, em até 6 (seis) parcelas mensais, 

vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias contados a partir da Data de 

Transferência das Ações e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. 

O valor de cada uma das parcelas será rateado entre os credores de forma 

proporcional aos respectivos créditos. Caso a Sociedade UPI Península atrase o 

pagamento da parcela do preço relativa aos credores da Classe IV, a 

PENÍNSULA terá acrescido ao prazo de pagamento de cada parcela o mesmo 

número de dias de atraso para efetuar o pagamento aos credores respectivos, 

sendo que eventuais multas de mora recebidas serão igualmente rateadas entre os 
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credores beneficiários do pagamento, de forma proporcional ao valor dos 

créditos. 

ii) Correção Monetária: O valor estabelecido no item i) supra é fixo e sobre o qual 

não há incidência de correção monetária nem de juros. 

iii) Impugnações e Ações Judiciais: Para efeitos do rateio da quantia referida na 

alínea i) acima, as Impugnações apresentadas na forma do art. 8º e 10 da LRF, 

bem como eventuais ações que demandem quantia ilíquida e que ainda não 

tiverem sido julgadas definitivamente na data de pagamento (data de depósito da 

1ª parcela devida aos Credores Classe IV na Conta Escrow), serão consideradas 

em seu valor integral no cálculo dos percentuais devidos a cada credor. O valor 

controvertido será mantido em depósito na Conta Escrow até o julgamento 

definitivo de cada ação anteriormente referida, sendo subsequentemente, após o 

respectivo trânsito em julgado, liberado em favor do credor ou sendo realizado 

novo rateio, conforme o resultado da demanda, rateio esse que será realizado de 

acordo com os valores apurados pela Administradora Judicial. Eventuais novos 

credores que forem reconhecidos como tal após a data de pagamento junto à 

Conta Escrow serão pagos direta e unicamente pela PENINSULA, observados 

os mesmos descontos e prazo de carência aplicados para aqueles que receberem 

diretamente dos valores depositados na Conta Escrow pela Sociedade UPI 

Península. 

 

4.5. CREDORES EXTRACONCURSAIS ADERENTES 

4.5.1. Adesão: Os Credores Extraconcursais poderão aderir ao PRJ dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, contados da Data Base, mediante apresentação de petição nos autos de 

Recuperação Judicial. 

4.5.2. Forma de Pagamento: Nos mesmos moldes previstos para pagamento dos Credores da 

Classe II, conforme alíneas (i), (ii) e (iii) da cláusula 4.2.1., porém com deságio de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor total devido. O pagamento dos Credores Extraconcursais 

Aderentes será realizado pela PENÍNSULA. 

4.5.3. A adesão, que deverá ocorrer até a Data Máxima de Adesão, implica aceitação integral e 

irrevogável dos termos do PRJ e sujeição quanto aos termos deste. 
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4.5.4. Os créditos oriundos de ACC’s que tenham aderido ao disposto nesta cláusula retornarão 

à sua condição de ACC’s na hipótese de descumprimento deste PRJ, deduzindo-se os 

pagamentos realizados. 

 

4.6. UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA 

4.6.1. Criação da Sociedade UPI Península e transferência de ativos: Em até 100 (cem) 

dias após a aprovação deste PRJ pela Assembleia Geral de Credores, a PENÍNSULA 

providenciará a transferência para a Península Investimentos de todos os ativos e direitos 

que compõem a Unidade Produtiva Isolada e que ainda não são de sua propriedade, bem 

como verterá para a PENÍNSULA os ativos que não integrarão a Sociedade UPI 

Península, assim como todas as suas obrigações e responsabilidades, de modo que a 

aludida Sociedade UPI Península seja integralmente livre de passivos, e será proprietária 

de 50% (cinquenta por cento) da Península Norte, dos direitos e obrigações decorrentes 

do Instrumento Particular de Cooperação Comercial assinado em 02/09/2011 em São 

Luís – MA por Península Norte, Península Investimentos (antiga Steer Administração e 

Participações S/A), PENÍNSULA e Agrex do Brasil S/A (atual denominação social de 

Los Grobo Ceagro do Brasil S/A) e pelas áreas descritas nas matrículas n.º. 41.400, 

41.402 e 41.403 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino – MT. Os 

bens componentes da Unidade Produtiva Isolada são os constantes dos laudos de 

avaliação de ativos, relacionados nos movimentos 421.9, 421.21 e 421.22 dos autos da 

recuperação judicial. 

 

4.6.1.1. Atraso na transferência dos ativos à Sociedade UPI Península: Exceto por dolo 

ou culpa da PENÍNSULA, na hipótese de ocorrer atraso na formalização da 

transferência dos ativos à Sociedade UPI Península, tal fato não ensejará nenhuma 

penalidade ou resolução do presente Plano. 

4.6.1.2. Se por qualquer razão após o decurso do prazo especificado na cláusula 4.6.1, os 

imóveis que comporão a Sociedade UPI Península ainda não houverem sido 

transferidos à mesma, mas já houver ocorrido o leilão com a declaração de 

vencedor(es) e caso esse(s) seja(m) Credor(es) Adquirente(s), as ações da aludida 

Sociedade UPI Península serão imediatamente transferidas ao(s) referido(s) 

vencedor(es) do leilão nos termos da cláusula 4.6.4, ficando todavia suspensos os 

pagamentos devidos a título de Compromisso Financeiro (cláusula 4.6.5.4) até o dia 

seguinte ao efetivo registro da transferência de propriedade de todas as áreas perante 
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o Ofício de Registro de Imóveis competente.  

4.6.1.3. Se por qualquer razão após o decurso do prazo especificado na cláusula 4.6.1, os 

imóveis que comporão a Sociedade UPI Península ainda não houverem sido 

transferidos à mesma, mas já houver ocorrido o leilão com a declaração de 

vencedor(es) e caso esse(s) seja(m) terceiro(s), a Parcela Única de que trata a 

cláusula 4.6.6.1 não terá seu vencimento postergado, mas a posse sobre os imóveis 

que comporão a Sociedade UPI Península será igualmente entregue aos vencedores 

do leilão conjuntamente com a transferência das ações da Sociedade UPI Península, 

nos termos da cláusula 4.6.4, remanescendo todavia a responsabilidade da 

PENÍNSULA de engendrar máximos esforços para viabilizar o registro da 

transferência dos imóveis no menor prazo possível. 

 

 

4.6.2. Preço Mínimo: As ações da Sociedade UPI Península serão alienadas pelo valor mínimo 

de R$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de reais). 

 

4.6.3. Dispensa de Avaliação: A PENÍNSULA e os Credores, agindo com transparência e boa-

fé, visando à celeridade e economia dos procedimentos de alienação das ações da 

Sociedade UPI Península, (i) dispensam a realização da avaliação judicial e (ii) 

concordam com a utilização dos laudos de avaliação constante dos autos de Recuperação 

Judicial. 

 

4.6.4. Transferência das Ações da Sociedade UPI Península: As ações da Sociedade UPI 

Península serão transferidas ao(s) vencedor(es) do leilão no prazo de até 5 (cinco) dias 

após a divulgação do resultado do leilão, se o(s) vencedor(es) for(em) Credor(es) 

Adquirente(s). Se o(s) vencedor(es) for(em) terceiro(s), o termo inicial desse prazo será 

a data do quitação do preço do leilão. Na hipótese de sagrar(em)-se vencedor(es) do 

leilão Credor(es) Adquirente(s) e um ou alguns deles não estar(em) plenamente apto(s) a 

receber as ações da Sociedade UPI Península em seu(s) nome(s), será concedida uma 

tolerância de 10 (dez) dias para que seja sanada a pendência, sem contudo tal fato afetar 

quaisquer das condições de pagamento previstas no presente Plano. 

 

4.6.5. Condições de Pagamento para Credores Adquirentes:  

 

4.6.5.1. Condição Precedente: A opção prevista na cláusula 4.3.1.1 somente ocorrerá, se 

houver a qualificação como Credor(es) Adquirente(s) de Credor(es) Classe III que 
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represente(m), isolada ou conjuntamente, o valor mínimo de R$ 231.000.000,00 

(duzentos e trinta e um milhões de reais) e desde que inexista terceiro que dê lance 

que cumpra às exigências do presente PRJ. Caso não ocorram essas condições 

obrigatórias, aplicar-se-á o previsto na cláusula 4.7. 

 

4.6.5.2. Utilização de Crédito Classe III como Moeda de Pagamento no Leilão: O(s) 

Credor(es) Adquirente(s) devidamente qualificado(s) e tendo atendido todas às 

condições constantes do presente Plano terá(ão) o direito de utilizar a integralidade 

de seu(s) crédito(s) como moeda de pagamento da Primeira Parcela do preço de 

aquisição das ações da Sociedade UPI Península, o que se fará de modo proporcional 

ao valor do(s) respectivo(s) crédito(s), de modo que se o(s) Credor(es) Adquirente(s) 

sagrar(em)-se vencedor(es) do leilão, as ações da Sociedade UPI Península lhe serão 

transferidas na proporção de seu(s) crédito(s). 

 

4.6.5.3. Primeira Parcela: Do valor mínimo de R$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e 

seis milhões de reais), ao menos R$ 231.000.000,00 (duzentos e trinta e um milhões 

de reais) deverão ser pagos em até 5 (cinco) dias após a divulgação do resultado do 

leilão, mediante apresentação, nos autos de Recuperação Judicial, do(s) respectivo(s) 

termo(s) de quitação pelo(s) Credor(es) Adquirente(s), com créditos devidamente 

reconhecidos na Recuperação Judicial, caso este(s) venha(m) a se sagrar(em) 

vencedor(es) do leilão das ações da Sociedade UPI Península. 

 

4.6.5.4. Compromisso Financeiro: Além do valor da Primeira Parcela referido na cláusula 

4.6.5.3 e independentemente do montante que exceder ao valor mínimo, 

obrigatoriamente deverão ser pagas as importâncias adiante referidas, e que deverão 

ser pagas pelo(s) adquirente(s), na proporção de seus créditos, mediante depósito na 

Conta Escrow dos valores devidos aos Credores: (i) da Classe III, o valor de R$ 

12.650.000,00 (doze milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), tal como 

estabelecido na cláusula 4.3.1.2 e (ii) da Classe IV, o valor de R$ 1.814.109,36 (um 

milhão, oitocentos e quatorze mil, cento e nove reais e trinta e seis centavos), tal 

como estabelecido na cláusula 4.4. 

 

4.6.5.5. Compromisso Adicional: Caso os vencedores do leilão sejam Credores Adquirentes, 

deverão assumir o compromisso de aportar, proporcionalmente ao valor de seus 

respectivos créditos, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na Sociedade UPI 

Península e quaisquer outros recursos que se façam necessários para a empresa 
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operar, a depender do fluxo de caixa destinado ao custeio de suas despesas 

operacionais, além de firmar Acordo de Acionistas a ser elaborado na forma da Lei 

n.º 6.404/76, o qual contemplará direito de preferência na hipótese de alienação das 

ações, dentre outras previsões.     

 

4.6.5.6. Penalidade: Na hipótese de atraso superior a 10 (dez) dias para pagamento pela 

Sociedade UPI Península dos valores referidos na cláusula anterior, incidirá cláusula 

penal, proporcional à participação de cada Credor Adquirente, não existindo 

solidariedade entre estes, no importe equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o 

valor das importâncias devidas, cujo produto será rateado entre os credores 

beneficiários da 2ª Opção de pagamento da Classe III (cláusula 4.3.1.2) ou da Classe 

IV (cláusula 4.4.1), conforme o caso. Caso o inadimplemento do(s) Credor(es) 

Adquirente(s) persista após passados mais 15 (quinze) dias, os demais Credores 

Adquirentes e que estejam adimplentes, poderão pagar o valor em substituição ao(s) 

inadimplente(s), o que lhes dará o direito, na proporção de suas participações, de 

adquirir do(s) Credor(es) Adquirente(s) inadimplente(s) as ações da Sociedade UPI 

Península, nos termos do Acordo de Acionistas a ser firmado entre os futuros 

acionistas da Sociedade UPI Península e o(s) Credor(es) Adquirente(s) 

inadimplente(s) automaticamente estará(ão) incluído entre os Credores Classe III 

beneficiários da 2ª Opção de pagamento, nos termos da cláusula 4.3.1.2.  

 

4.6.6. Condições de Pagamento para Terceiros:  

 

4.6.6.1. Parcela Única: Na hipótese de terceiro que não seja Credor Adquirente sagrar-se 

vencedor do leilão, o pagamento do preço se dará em até 5 (cinco) dias a contar da 

divulgação do resultado do leilão, mediante depósito na Conta Escrow. Na hipótese 

de haver associação entre terceiros para participação no leilão, todos eles serão 

solidariamente responsáveis pelo pagamento das obrigações daí decorrentes. 

 

4.6.6.2. Penalidade: Na hipótese de atraso superior a 10 (dez) dias para pagamento do preço 

do leilão, incidirá cláusula penal no importe equivalente a 20% (vinte por cento) 

sobre o referido preço, penalidade esta que será rateada na proporção dos créditos 

dos Credores Classe III e Classe IV. 

 

4.6.6.3. Resolução: Na hipótese do inadimplemento superar 10 (dez) dias do término do 

prazo da cláusula 4.6.6.2, fica sem efeito o leilão, sagrando-se vencedor o segundo 
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colocado, sem prejuízo de execução da penalidade referida na cláusula anterior. Na 

hipótese de não haver segundo colocado, novo leilão será convocado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da frustração do anterior. 

 

 

4.6.7. Procedimento para Alienação: Logo após a realização das providências e formalidades 

previstas nos itens “4.3.1.1. ii)” e “4.6.1.”, supra, no prazo de até 15 (quinze) dias a 

PENÍNSULA fará publicar edital para a convocação de interessados para apresentarem 

propostas fechadas para a aquisição da Unidade Produtiva Isolada, por meio da 

aquisição das ações da Sociedade UPI Península. Será vencedora a proposta que ofereça 

o maior valor, respeitadas as condições de pagamento, inclusive o valor mínimo. As 

propostas serão entregues mediante protocolo perante o Juízo da Recuperação, sendo 

certo que as propostas serão abertas pela MM. Juíza de Direito do Juízo da Recuperação, 

a qual procederá a abertura dos envelopes e declarará a proposta vencedora.  

4.6.7.1. No caso da(s) proposta(s) a ser(em) apresentada(s) pelo Credor(es) Adquirente(s), 

cada credor deverá apresentar sua proposta individualmente, porém todas elas serão 

apreciadas em conjunto, como uma única proposta, para os fins de comparação com 

as demais propostas apresentadas por terceiros. 

 

4.6.8. Destinação do Produto da Alienação: Os valores recebidos na Conta Escrow serão 

destinados ao pagamento dos Credores Classe III e IV, nos termos do presente Plano e 

seus anexos. 

 

4.6.9. Não Sucessão: A Sociedade UPI Península e suas ações serão alienadas livres de 

quaisquer dívidas, obrigações ou ônus de qualquer natureza, inclusive tributários ou 

trabalhistas, originalmente incidentes sobre a sociedade Península Investimentos, 

afastando-se qualquer sucessão, nos termos do artigo 141, II da Lei n.º 11.101/2005 e do 

artigo 133, §1º, II, do Código Tributário Nacional. 

 

4.6.10. Custos da Transferência das Ações e Formação da UPI Península: Serão de 

responsabilidade da Sociedade UPI Península os custos decorrentes da transferência de 

bens e direitos da Recuperanda para a Sociedade UPI Península, assim entendidos (i) o 

ITBI relativo à transferência da propriedade imobiliária; (ii) taxas, custas e emolumentos 

decorrentes da lavratura dos instrumentos translativos da propriedade e (iii) outras 

despesas correlatas, respeitada a situação tributária especial tratada no item 4.6.10.2, 

abaixo. 
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4.6.10.1. Antecipação dos pagamentos e forma de reembolso: A PENÍNSULA antecipará 

os valores referidos no item anterior (4.6.10) que, mediante apresentação dos 

respectivos comprovantes deverão ser reembolsados pela Sociedade UPI Península 

no prazo de até 15 (quinze) dias a contar da Data de Transferência das Ações. 

 

4.6.10.2. Responsabilidade pelos tributos federais decorrentes da transferência de bens 

aos credores: Serão de exclusiva responsabilidade de PENÍNSULA os 

recolhimentos de todos os tributos federais derivados da transferência das ações aos 

credores e dos imóveis à Sociedade UPI Península, incluindo, mas não se limitando, 

a eventual imposto de renda incidente sobre ganhos de capital auferidos pela 

PENÍNSULA e decorrentes de tal operação, demais tributos e, em caso de não 

recolhimento tempestivo, de todos os encargos e penalidades derivados da mora, 

excluindo-se, assim, qualquer responsabilidade, direta ou indireta, dos credores e/ou 

dos adquirentes da Sociedade UPI Península por tais tributos, ratificada a disposição 

do presente Plano inserta na cláusula 4.6.9, acima. 

 

4.6.11. Contingências. A PENINSULA é responsável perante o(s) adquirente(s) por todo e 

qualquer ato, fato ou evento relacionado à Península Investimentos e da Península Norte 

S/A ocorrido anteriormente à Data de Transferência das Ações, ainda que seus efeitos 

somente se materializem após a Data de Transferência das Ações. 

 

4.6.12. Indenização ao(s) adquirente(s). A PENÍNSULA obriga-se a indenizar e manter o(s) 

adquirente(s) e a Sociedade UPI Península indenes de qualquer perda decorrente ou 

relacionada com contingências. 

 

4.6.13. Para os fins das cláusulas 4.6.11 e 4.6.12, acima, “Contingência” significa e inclui todas 

e quaisquer reclamações, pleitos e ações, administrativas, arbitrais, judiciais ou 

extrajudiciais, relativas a débitos, responsabilidades ou obrigações de qualquer natureza 

(inclusive, mas não limitadas a, societárias, contratuais, comerciais, administrativas, 

regulatórias, tributárias, cíveis, trabalhistas, previdenciárias e/ou ambientais), 

envolvendo a Península Investimentos e Península Norte S/A (inclusive, mas não se 

limitando a, seus bens, direitos e obrigações), resultantes de fatos, eventos, atos ou 

omissões ocorridos ou originados até esta data (inclusive), quer estejam ou não refletidos 

nas Demonstrações Financeiras das referidas Sociedades ou neste plano, que (i) já 

estejam materializadas, ou que (ii) venham a se materializar na ou após a presente data. 
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4.6.14. Ainda para aos fins das cláusulas 4.6.11 e 4.6.12, acima, “Perda” significa toda e 

qualquer perda, dano de qualquer natureza, incluindo, sem limitação, danos emergentes, 

indiretos, danos morais e lucros cessantes, bem como qualquer outro gravame, oneração, 

obrigação, prejuízo, desembolso, custo e/ou despesa (incluindo, sem limitação, depósitos 

judiciais, garantias, taxas/custas judiciais, honorários e despesas razoáveis de advogados, 

contadores e peritos, ônus de sucumbência e taxas/custos administrativos, inclusive 

aqueles incorridos durante a condução de qualquer defesa), bem como correção 

monetária, juros moratórios e/ou compensatórios, multas e quaisquer outros acréscimos 

e/ou penalidades. 

 

4.7. Condição Resolutiva. Na eventual hipótese do procedimento de alienação das ações da 

Sociedade UPI Península nos termos da cláusula 4.6 não ter sucesso, ou seja, 

inocorrendo proposta/lance que atenda às condições mínimas de venda ou por qualquer 

outro motivo que a Sociedade UPI Península não seja devidamente constituída, fica 

resolvido esse Plano e nova assembleia de credores deverá ser convocada para deliberar 

a respeito de uma alternativa ao plano da PENINSULA. 

 

 

4.8. CREDOR APOIADOR 

4.8.1. Os Credores que sejam clientes da PENÍNSULA com créditos sujeitos à Recuperação 

Judicial e que não tenham votado contrariamente à aprovação do PRJ, desde que o 

mesmo tenha sido aprovado e subsequentemente deferida a Recuperação Judicial pela 

MM. Juíza da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca 

da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, poderão, por si e/ou por intermédio de 

empresas coligadas, controladas, afiliadas e/ou subsidiárias, desde que por conta e ordem 

do respectivo Credor, obter os seguintes benefícios ao realizar compra de fertilizantes 

industrializados pela PENÍNSULA ou contratarem com esta prestação de serviços de 

industrialização sob encomenda, hipótese em que se sujeitarão às seguintes condições, 

sem prejuízo de sujeição às demais condições comerciais usualmente praticadas pela 

PENÍNSULA (preço da venda/serviço, margem de lucro, análise de crédito etc.): 

i) Bonificação por 10 (dez) anos: Bonificação de até 10% (dez por cento) em 

produtos ou serviços, conforme o caso, sobre o efetivo valor líquido da 

compra/prestação de serviços (livre de impostos, encargos, taxas etc.), até o 

limite de extinção da dívida sujeita à Recuperação Judicial, durante os 5 (cinco) 
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primeiros anos após a Data Base, sendo que a bonificação será reduzida para 5% 

(cinco por cento) no período compreendido entre o 6º até o 10º ano após a Data 

Base. 

ii) Finalidade do Desconto: Abatimento do valor desagiado, ou seja, até o limite 

constituído pelo valor total do crédito sujeito à Recuperação Judicial, descontado 

o valor pago ao credor na forma da cláusula 4.3.1.2. 

4.8.2. Caso o Credor Apoiador tenha exarado seu aceite em duplicata(s) emitida(s) pela 

PENÍNSULA,  referida(s) cártula(s) tenha(m) sido objeto de endosso translativo a 

terceiro (instituição financeira ou não) e a PENÍNSULA não tenha conseguido performar 

a entrega, parcial ou total, dos produtos objeto da mencionada duplicata(s), desde que 

aquele terceiro titular da mencionada duplicata financie o Credor Apoiador em nova(s) 

compra(s) junto à PENÍNSULA, a bonificação referida na alínea i) do item 4.8.1 será 

revertida para pagamento do saldo da(s) citada(s) duplicata(s), respeitando-se todas as 

condições do presente PRJ e deduzindo-se o montante pago do crédito sujeito à 

Recuperação Judicial. 

4.9. CREDOR FORNECEDOR APOIADOR 

4.9.1. Os Credores que sejam fornecedores da PENÍNSULA com créditos sujeitos à 

Recuperação Judicial e que não tenham votado contrariamente à aprovação do PRJ, 

desde que o mesmo tenha sido aprovado e subsequentemente deferida a Recuperação 

Judicial pela MM. Juíza da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Foro Central 

da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, poderão obter os seguintes 

benefícios ao realizar venda de matéria-prima/fertilizantes para a PENÍNSULA, ainda 

que a venda se realize por meio de terceiros ou por empresas do mesmo grupo 

(coligadas, controladas, afiliadas e/ou subsidiárias), desde que por conta e ordem do 

respectivo Credor, hipótese em que se sujeitarão às seguintes condições, sem prejuízo de 

sujeição às demais condições comerciais usualmente praticadas pela PENÍNSULA 

(preço da venda/serviço, margem de lucro, análise de crédito etc.): 

i) Bonificação por 10 (dez) anos: Bonificação de até 5% (cinco por cento) no 

pagamento sobre o efetivo valor líquido da compra (livre de impostos, encargos, 

taxas etc.), até o limite de extinção da dívida sujeita à Recuperação Judicial, 

durante os 5 (cinco) primeiros anos após a Data Base, sendo que a bonificação 

será reduzida para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) no período compreendido 

entre o 6º até o 10º ano após a Data Base. 
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ii) Finalidade do Desconto: Abatimento do valor desagiado, ou seja, até o limite 

constituído pelo valor total do crédito sujeito à Recuperação Judicial, descontado 

o valor pago ao credor na forma da cláusula 4.3.1.2. 

 

4.10. CREDOR FINANCIADOR  

4.10.1. Os Credores com créditos sujeitos à Recuperação Judicial que não tenham votado 

contrariamente à aprovação do PRJ, desde que este tenha sido aprovado e 

subsequentemente deferida a Recuperação Judicial pela MM. Juíza da 1ª Vara de 

Falências e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana 

de Curitiba, Paraná, poderão por si e/ou por intermédio de empresas coligadas, 

controladas, afiliadas e/ou subsidiárias, desde que por conta e ordem do respectivo 

Credor, obter os seguintes benefícios ao realizar a concessão de novos financiamentos à 

PENÍNSULA, desde que efetivamente aceitos por esta: 

i) Bonificação por 10 (dez) anos: Bonificação de até 3% (três por cento) sobre o 

valor líquido (livre de impostos, encargos, taxas etc.) do novo crédito 

efetivamente contratado pela PENÍNSULA, pago mediante retenção pelo Credor 

Financiador, até o limite de extinção da dívida sujeita à Recuperação Judicial 

durante os 5 (cinco) primeiros anos após a Data Base, sendo que a bonificação 

será reduzida para 1,5% (um vírgula cinco por cento) no período compreendido 

entre o 6º até o 10º ano após a Data Base. 

ii) Finalidade do Desconto: Abatimento do valor desagiado, ou seja, até o limite 

constituído pelo valor total do crédito sujeito à Recuperação Judicial, descontado 

o valor pago ao credor na forma da cláusula 4.3.1.2. 

 

5. OUTRAS DESPESAS 

Além dos pagamentos previstos no presente PRJ, a PENÍNSULA será responsável pelo pagamento 

das seguintes despesas: 

i) honorários da Administradora Judicial; 

ii) custas processuais; 
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iii) encargos decorrentes de processos da Justiça do Trabalho; e 

iv) advogados, negociadores e consultores. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS DOS CREDORES SUJEITOS AO PRJ  

Aplicam-se a todos os credores, independentemente da classe, as seguintes condições gerais: 

6.1. O pagamento será realizado apenas para os credores com crédito líquidos e homologados 

perante o Juízo da Recuperação Judicial. 

6.2. Os Credores deverão informar no prazo de até 15 (quinze) dias da Data Base, por meio 

de carta registrada dirigida ao Departamento Financeiro da PENÍNSULA, contendo 

todos os dados necessários para o aperfeiçoamento dos pagamentos devidos nos termos 

do presente PRJ, juntando-se nos autos cópia dessa carta e do seu respectivo 

comprovante de envio. A PENÍNSULA fica isenta dos efeitos da mora, caso algum 

Credor não informe seus dados bancários na forma aqui prevista. Caso sejam prestadas 

as informações necessárias de forma intempestiva, a PENÍNSULA poderá atrasar o 

pagamento em idêntico número de dias que o credor atrasou para informar seus dados 

bancários, realizando o pagamento nos estritos termos definidos no Plano e sem 

incidência de qualquer taxa de juros, que serão calculados, se aplicáveis, apenas até a 

data em que o pagamento deveria ter sido realizado. 

6.3. Exceto se houver comunicação formal expressa por parte do Credor em sentido 

contrário, os valores devidos aos Credores nos termos do presente PRJ serão pagos por 

meio de transferência à conta bancária do respectivo credor, por meio de documento de 

ordem de crédito (DOC) ou de transferência eletrônica disponível (TED), exceto quanto 

aos Credores domiciliados no exterior, que serão pagos mediante transferência 

internacional, para o que a Recuperanda poderá contratar agente de pagamento para 

efetivação dos aludidos pagamentos. O respectivo comprovante de 

depósito/transferência servirá de prova de quitação do aludido pagamento. 

6.4. Para não deixar dúvida, após o devido pagamento, nenhum acréscimo ou outro valor 

será pago em qualquer Classe, implicando o pagamento realizado em plena, geral e 

irrevogável quitação do crédito e todos os seus acessórios, inclusive, mas não limitado a, 

principal, encargos, multas, juros, honorários advocatícios, inclusive sucumbenciais 

decorrentes de ações ajuizadas para cobrança dos créditos sujeitos à Recuperação 

Judicial. 
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. As disposições do presente PRJ vinculam a PENÍNSULA, seus acionistas, suas 

subsidiárias, controladas e afiliadas, e seus Credores (independentemente de terem 

participado ou não da AGC ou terem votado a favor ou não do Plano) e seus eventuais 

cessionários e sucessores, a partir de sua aprovação em AGC. 

7.2. Exceto na hipótese de resolução do Plano, com a aprovação do presente PRJ, a 

aprovação do PRJ em AGC e a respectiva concessão da Recuperação Judicial pelo 

competente juízo, obrigará a PENÍNSULA e todos os seus credores sujeitos à 

Recuperação Judicial, assim como seus respectivos sucessores a qualquer título, 

implicando ainda em novação de todos os créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação 

Judicial. 

7.3. Ficam sem efeito e aplicabilidade quaisquer cláusulas contidas em contrato(s) 

celebrado(s) entre a PENÍNSULA e seus credores que vetem, restrinjam ou impeçam 

mudança na composição acionária da PENÍNSULA, direta ou indiretamente. 

7.4. Após o pagamento integral de cada um dos créditos nos termos e formas estabelecidos 

no presente PRJ, os respectivos créditos serão considerados integralmente quitados e o 

respectivo credor dará a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada 

mais reclamar, em tempo algum, a qualquer título, contra a PENÍNSULA ou seus 

eventuais coobrigados, avalistas ou fiadores, com relação aos créditos quitados. 

7.5. Exceto na hipótese de resolução do Plano, com a aprovação do presente PRJ e com a 

quitação das parcelas do presente PRJ ficam automaticamente quitadas e/ou renunciadas 

pelos credores toda e qualquer indenizações por perdas e danos (danos materiais, morais 

e lucros cessantes) porventura devidas em decorrência de inadimplemento contratual da 

PENÍNSULA em relação a obrigações (diretas ou indiretas) sujeitas à Recuperação 

Judicial, quer já sejam objeto de pleito administrativo ou judicial, ou mesmo que ainda 

não tenham sido reivindicados, sendo os pagamentos versados no presente PRJ os únicos 

valores devidos pela Recuperanda (e/ou pelos seus coobrigados) aos seus credores. 

7.6. Exceto na hipótese de resolução do Plano, com a aprovação do presente PRJ,  ficam 

desde logo suspensos todos os protestos lavrados em face da PENÍNSULA e/ou de seus 

eventuais coobrigados, avalistas ou fiadores, devendo ainda serem suspensas todas as 

ações ou execuções que visem a cobrança dos créditos sujeitos à Recuperação Judicial 

movidas em face da PENÍNSULA até a efetiva quitação do crédito nos termos da 

presente Recuperação Judicial, inclusive aquelas movidas em desfavor de seus acionistas 

diretos e indiretos, coobrigados e respectivos cônjuges, sociedades controladas ou 

controladoras, direta ou indiretamente, seus administradores (atuais e passados) por 

obrigações sujeitas à Recuperação Judicial. Uma vez quitados os créditos nos termos do 

presente PRJ, as ações/execuções porventura suspensas serão extintas sem que os 

Credores/PENÍNSULA sejam apenados com pagamento/reembolso de custas/despesas 
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processuais/honorários advocatícios, sendo certo que esse PRJ caracteriza fato 

superveniente ao ajuizamento das ações/execuções e que faz com que haja a perda do 

interesse de agir. 

7.6.1. Se porventura o juízo perante o qual se processam as ações/execuções não observar o 

disposto na cláusula 7.6. e o Credor/PENÍNSULA for obrigado a reembolsar/pagar 

custas/despesas processuais/honorários advocatícios, a PENÍNSULA/Credor renunciam 

ao direito de cobrar os valores que lhe deveriam ser reembolsados e assumem a 

obrigação de pagar os honorários advocatícios de seus respectivos advogados que sejam 

fixados na decisão de extinção. 

7.7. Exceto na hipótese de resolução do Plano, com a aprovação do presente PRJ ficam com 

a exigibilidade suspensa e, uma vez quitados os pagamentos nos termos do presente PRJ 

ou tendo sido exercida a opção de que trata o item 4.3.1.2 (Credor Adquirente), ficarão 

automaticamente liberados e extintos todos os avais, fianças e/ou quaisquer outras 

garantias fidejussórias ou responsabilidade solidária assumidas em favor de operações da 

Recuperanda sujeitas à Recuperação Judicial, em especial, mas não limitado a, quanto 

aos Srs. Silas Aparecido dos Santos, Vera Aparecida de Oliveira Santos, Dicesar 

Santiago de Souza, Maria Cristina Julião dos Santos de Souza, Eric de Oliveira Santos, 

Caroline Beatriz da Cruz Vianna Santos, Gilmar Michels e Larissa Mylene Eidam 

Michels. Uma vez quitados os créditos, as ações/execuções porventura suspensas serão 

extintas sem que os Credores/PENÍNSULA sejam apenados com pagamento/reembolso 

de custas/despesas processuais/honorários advocatícios, sendo certo que esse PRJ 

caracteriza fato superveniente ao ajuizamento das ações/execuções e que faz com que 

haja a perda do interesse de agir. 

7.7.1. Se porventura o juízo perante o qual se processam as ações/execuções não observar o 

disposto na cláusula 7.7. e o Credor/PENÍNSULA for obrigado a reembolsar/pagar 

custas/despesas processuais/honorários advocatícios, a PENÍNSULA/Credor renuncia ao 

direito de cobrar os valores que lhe deveriam ser reembolsados e assumem a obrigação 

de pagar os honorários advocatícios de seus respectivos advogados que sejam fixados na 

decisão de extinção.  

7.8. Exceto na hipótese de resolução do Plano, com a aprovação do presente PRJ, fica 

estabelecido que nenhum Credor poderá reclamar, reivindicar, demandar, acionar a 

Recuperanda pleiteando o pagamento de cláusulas penais, multas moratórias, 

indenizações, lucros cessantes enfim quaisquer reivindicações porventura devidas em 

decorrência da mora da PENÍNSULA no adimplemento de suas obrigações, que após o 

pagamento integral nos termos do PRJ ficam plenamente quitadas. 

7.9. Os juros eventualmente aplicáveis sobre os créditos sujeitos à Recuperação Judicial 

incidirão apenas à partir da Data Base, não havendo incidência em nenhuma hipótese 

dos juros eventualmente vencidos anteriormente. 
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7.10. Os créditos sujeitos à Recuperação Judicial poderão ser alterados ou excluídos, bem 

como novos créditos poderão ser incluídos pela Administradora Judicial ao preparar sua 

Relação de Credores ou por ocasião da consolidação do Quadro Geral de Credores em 

decorrência do julgamento dos incidentes de habilitação, divergência ou impugnação 

crédito ou ainda por eventuais acordos. 

7.11. Os credores poderão ceder seus direitos decorrentes do presente PRJ a outros credores 

ou terceiros, devendo todavia cientificar o cessionário de todos os termos do PRJ, bem 

como comunicar formalmente à Recuperanda acerca da efetivação da cessão. Se a 

obrigação pelo pagamento do crédito for da Sociedade UPI Península, esta deverá ser 

comunicada. 

7.12. Exceto na hipótese de sua resolução, o presente PRJ poderá ser alterado, 

independentemente de seu descumprimento, hipótese em que será convocada nova AGC, 

observados os critérios dos artigos 45 e 58 da LRF, deduzidos os pagamentos realizados 

na forma do PRJ. As alterações aprovadas obrigarão a totalidade dos credores sujeitos à 

Recuperação Judicial. 

7.13. Eventual nulidade de quaisquer das cláusulas do presente PRJ, não acarreta nulidade do 

PRJ, que permanece plenamente exigível naquilo não declarado judicialmente nulo. 

7.14. Na hipótese de decretação de falência durante o período de 2 (dois) anos após a Data 

Base, os credores terão restituídos seus direitos originais, descontados eventuais 

pagamentos realizados na forma deste PRJ. 

7.15. Este PRJ é regido e deve ser interpretado de acordo com as leis da República Federativa 

do Brasil. 

7.16. Fica eleito o Juízo da Recuperação para dirimir todas e quaisquer controvérsias 

decorrentes deste PRJ, sua aprovação, alteração e/ou seu cumprimento, inclusive em 

relação à tutela de bens e ativos essenciais à consecução dos fins do PRJ, até o 

encerramento da Recuperação Judicial. Após, fica eleito o Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba – PR. 

Curitiba, 27 de julho de 2016. 
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ANEXO I 

CONTA ESCROW: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 

Conforme previsão do Plano de Recuperação Judicial, a instituição financeira ou agente 

contratado para operar a Conta Escrow deverá efetuar os pagamentos e transferências de 

recursos de acordo com as informações relacionadas abaixo. Os pagamentos serão 

realizados no prazo contado à partir da Data de Transferência das Ações (DTA). 

Após tais pagamentos, eventualmente havendo saldo remanescente depositado na Conta 

Escrow a título de Compromisso Financeiro depositado pelos Credores, tal valor será 

restituído à Sociedade UPI Península. 

 

Transação Data do 

Vencimento 

Beneficiário Valor 

Histórico 

Critério de 

Atualização 

Credores Micro e 

Pequenas 

Empresas – 

Parcela 1 

DTA + 90 

dias 

Relação a ser 

informada pela 

Administradora 

Judicial 

R$ 

302.351,56 

Sem 

Correção e 

sem juros 

Credores Micro e 

Pequenas 

Empresas – 

Parcela 2 

DTA + 120 

dias 

Relação a ser 

informada pela 

Administradora 

Judicial 

R$ 

302.351,56 

Sem 

Correção e 

sem juros 

Credores Micro e 

Pequenas 

Empresas – 

Parcela 3 

DTA + 150 

dias 

Relação a ser 

informada pela 

Administradora 

Judicial 

R$ 

302.351,56 

Sem 

Correção e 

sem juros 

Credores Micro e 

Pequenas 

Empresas – 

Parcela 4 

DTA + 180 

dias 

Relação a ser 

informada pela 

Administradora 

Judicial 

R$ 

302.351,56 

Sem 

Correção e 

sem juros 

Credores Micro e 

Pequenas 

Empresas – 

Parcela 5 

DTA + 210 

dias 

Relação a ser 

informada pela 

Administradora 

Judicial 

R$ 

302.351,56 

Sem 

Correção e 

sem juros 

Credores Micro e 

Pequenas 

Empresas – 

Parcela 6 

DTA + 240 

dias 

Relação a ser 

informada pela 

Administradora 

Judicial 

R$ 

302.351,56 

Sem 

Correção e 

sem juros 

Credores 

Quirografários 

Parcela Única 

DTA + até 

360 dias 

Relação a ser 

informada pela 

Administradora 

Judicial 

R$ 

12.650.000,00 

Sem 

Correção e 

sem juros 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

Credor Adquirente: 

 

Número de Identificação / CNPJ:  

 

Representante Legal (qualificação completa): 

 

Cargo: 

 

Endereço: 

 

Representante Legal no Brasil (qualificação completa): 

 

Endereço: 

 

Valor Total do Crédito na Moeda Contratada: 

 

 

 

 

Local, data de assinatura 

Nome do Credor 

Nome do Representante Legal 

Cargo 



 

Anexo  III  

DEMONSTRATIVO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


