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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL, SANTA CATARINA 

 

 

 

 

 

Autos nº 5007053-26.2020.8.24.0058  

 

 

 

TUPER S/A – (“Tuper”), qualificada nos autos em epígrafe, 

de processo de RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, comparece respeitosamente a 

presença de Vossa Excelência, por seus advogados, para, em atenção à intimação 

veiculada no Evento 68, expor e requerer o quanto segue: 

 

1. No Evento 67, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A – 

(“Santander”) peticionou nos autos, aduzindo que não teria logrado identificar a 

conta para a qual teriam sido transferidos os recursos financeiros da primeira 

parcela do principal que a Tuper teria pago aos credores aderentes e não aderentes. 

 

Pois bem. 

 

2. Em resposta à manifestação do Santander, a Tuper 

esclarece que, no pagamento da primeira parcela do principal, 

relativamente a todos os credores, aderentes e não aderentes, observou 



2 

C J O
FRANCO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO

MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA
JÉSSICA SHIMANOE TRAMUJAS

 

Rua Voluntários da Pátria, 400 - cj.1502 - (41) 3016-6092 - Curitiba - Paraná - CEP 80.020-200 
www.cjofranco.com.br  

o que dispunha o plano de recuperação extrajudicial e os instrumentos de 

concessão dos empréstimo celebrados com os credores. Explicando melhor: 

 

3. No plano de recuperação extrajudicial, coligido aos 

autos no Evento 1 – OUT3,  restou estipulado, nas cláusulas 7.1 a 7.1.2, prazo de 

carência de 6 (seis) meses, contados a partir de 01º de julho de 2020 e 

vencimento da primeira parcela do principal em 31 de janeiro de 2021: 
 

 

3.1. Especificamente em relação ao pagamento das 

parcelas, a Tuper observou o que constou da cláusula 4.2.1 do plano de 

recuperação extrajudicial, a qual determinava que o modo de efetivação 

dos pagamentos deveria observar o pactuado em cada um dos contratos 

celebrados entre a Tuper e os credores abrangidos pelo plano: 
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4. No caso do Santander, o empréstimo foi concedido 

através da emissão da cédula de crédito bancário KG nº 270326816, na 

qual ficou estipulado que a forma de liquidação da dívida seria por débito 

em conta corrente. É o que constou da cláusula 8 e do preâmbulo da cédula item 

IV – “Especificação da Operação de Crédito” – (Evento 43 – documentação 09): 
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5.  Assim, considerando o que restou consignado no 

plano de recuperação extrajudicial e no instrumento de concessão do 

mútuo, a Tuper realizou o pagamento da primeira parcela do principal da 

dívida, na sua conta corrente bancária junto ao Santander no dia 29 de 

janeiro de 2021, último dia útil do mês de janeiro passado, no montante total de 

R$ 115.680,44 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e quatro 

centavos). 

5.1. A comprovar a existência do crédito disponível na 

conta bancária na data de 29 de janeiro de 2021, a Tuper apresenta o 

extrato da sua conta bancária do mês de janeiro passado, demonstrando 

um saldo positivo de R$ 474.942,04 (quatrocentos e setenta e quatro mil, 

novecentos e quarenta e dois reais e quatro centavos) – (doc. 01, em anexo). 

Apresenta ainda o saldo da conta bancária em 05 de março passado, evidenciando 

que há saldo mais do que suficiente para a liquidação da parcela do principal 

mediante o débito em conta corrente, conforme previsto no plano de recuperação 

extrajudicial e na cédula de crédito bancário – (doc. 02, em anexo). 

6. Embora não tenha apropriado a parcela do principal, 

o Santander, curiosamente, debitou na conta bancária da Tuper a soma 

de R$ 307.698,63 (trezentos e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e 

sessenta e três centavos) em 02 de setembro de 2020, conforme se pode ver 

do extrato da conta do mês de setembro – (doc. 03, em anexo), o que será 

objeto de questionamento pela Tuper na via própria. 

7.  A omissão do credor quanto à apropriação da 

parcela principal, no entanto, é desinfluente para os fins deste processo, 

pois a efetivação do débito em conta é providência que compete 

exclusivamente ao Santander realizar. A Tuper satisfez a sua obrigação, ao 
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manter (e permanece mantendo) saldo suficiente na conta bancária para a quitação 

da parcela. 

7.1. De resto, não se pode perder de vista que o 

Santander: (i) tinha pleno conhecimento de todas as cláusulas e condições do 

plano de recuperação extrajudicial, dentre as quais aquela que previa a data de 

vencimento da primeira parcela do principal e o modo do pagamento; tanto que 

ofereceu impugnação em 09/12/2020 – Evento 42; (ii) tinha pleno conhecimento 

do modo de efetivação dos pagamentos pactuado na cédula de crédito bancário, 

mediante débito na conta corrente bancária – (Evento 43 – documentação 09); e 

(iii) debitou na conta bancária valor superior ao montante da parcela do principal 

em data anterior, precisamente a soma de R$ 307.698,63 (trezentos e sete mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos) em 02/09/2020 – (doc. 

03, em anexo). 

8. Destarte, pelo exposto, entendendo ter prestado os 

esclarecimentos que estavam ao seu alcance, a peticionante junta aos autos o 

extrato da sua conta bancária relativo ao mês de janeiro de 2021 e requer o 

prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos. 

Outrossim reitera o pedido de homologação do plano, 

conforme postulado na inicial. 

P. Deferimento. 

 Curitiba/São Bento do Sul, 08 de março de 2021. 

 

Carlos Joaquim de Oliveira Franco           Michelle Aparecida Ganho Almeida 
OAB/ PR nº 17.916    OAB/PR nº 38.602 
 


