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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL – SANTA CATARINA. 

 

  

Autos n. 5004476-07.2022.8.24.0058 

 

 

 

   PONTUAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

31.844.721/0001-01, fundo de investimento em direitos creditórios constituído 

sob a forma de condomínio fechado, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 

1355, 3º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01.452-919 vem, 

respeitosamente, com fundamento no art. 53 da Lei 11.101/2005 apresentar  

 

OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

     Apresentado em petição de evento 164 dos autos pela 

Recuperanda SB ESPELHOS E VIDROS LTDA., já qualificada nos presentes 

autos, na forma que segue: 

 

I. RESUMO DO PLANO APRESENTADO PELA RECUPERANDA. 

 

   A Recuperanda apresenta plano de pagamento da classe de 

credores quirografários com as seguintes premissas: 

 

a) Deságio de 85% (oitenta e cinco por cento) sobre o saldo devedor 

consolidado pelo Administrador Judicial; 

b) Correção monetária dos créditos pela Taxa Referencial “TR”; 

c) Carência de 36 (trinta e seis) meses para início dos pagamentos; 

d) Pagamento do crédito em 120 (cento e vinte) prestações mensais, com 

vencimento nos dias 20 de cada mês. 
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II. RAZÕES DA OBJEÇÃO. 

 

Com a máxima vênia, verifica-se que a presente 

recuperação judicial é composta, quase em sua totalidade, por Fundos de 

Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC e por Securitizadoras de Crédito 

mercantis. Como bem se verifica do plano apresentado, não há credores 

trabalhistas e não há credores com garantia real na presente recuperação 

judicial. Da mesma forma, curiosamente, dentre os credores quirografários, não 

há instituições financeiras. Os fornecedores compõem valores poucos 

expressivos, sendo que sua grande maioria compõem a classe “CREDORES 

MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, a qual perfaz a 

importância de apenas R$ 397.712,26 (trezentos e noventa e sete mil setecentos 

e doze reais e vinte e seis centavos). 

 

O endividamento da Recuperanda, ao menos no que tange 

à Credora Pontual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial, 

ocorreu à curtíssimo prazo, visto que as operações comerciais entre as 

empresas ocorreram há menos de 12 meses, realidade esta que deve ter sido 

experimentada pelos demais credores que desempenham operações de 

aquisição de direitos creditórios. O crédito da Credora Pontual Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial foi alvo de claro crime de 

apropriação indébita pela Recuperanda e seus administradores. Com efeito, 

a Credora realizou a aquisição de direitos diversos creditórios representados por 

duplicatas sacadas contra a empresa Leroy Merlin S/A. Embora tenha a 

Recuperanda recebidos os valores da Credora, por força da cessão dos créditos, 

recebeu novamente do cliente Leroy Merlin S/A., sem, contudo, devolver a 

Autora os valores indevidamente apropriados. Tal fato está devidamente 

provado através das notificações extrajudiciais encaminhadas para a 

Recuperanda e para Leroy Merlin S/A.1  

 
1 Documentos anexos. 
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Desta forma, em face do cenário lesivo às empresas 

securitizadoras de crédito e fundos de investimento criado pela Recuperanda, 

DISCORDA a Credora Pontual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multisetorial do deságio no importe de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

do saldo devedor dos créditos quirografários, por representar verdadeira “anistia” 

das dívidas contraídas, considerando que a empresa, ao contrário do que se 

alega, não possui outros passivos com fornecedores, credores trabalhistas, 

credores com garantia real ou mesmo com instituições financeiras, como bem se 

depreende do quadro de credores apresentado nos presentes autos. 

 

Da mesma forma, DISCORDA a Credora Pontual Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial da carência de 36 (trina e seis 

meses) para iniciar os pagamentos do plano de recuperação judicial, visto que 

não há passivos outros a serem saneados no processo. DISCORDA a credora, 

também, do prazo de pagamento proposto no plano de recuperação judicial (120 

meses) eis que ante à inexistência de outros credores de ante ao fato do passivo 

não ser de grande monta diante do faturamento anual da Recuperanda, referido 

prazo deve ser de no máximo 60 (sessenta) parcelas. 

 

Por fim, DISCORDA a Credora Pontual Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial da forma de correção 

monetária proposta no plano de recuperação judicial. A correção monetária deve 

ser plena, através de índice que garanta o poder da moeda ao longo do tempo. 

A Taxa Referencial “TR” proposta pela Recuperanda, é sabidamente índice 

incapaz de corrigir monetariamente os créditos sujeitos à recuperação judicial, 

tendo sido recentemente afastado como índice de correção de saldo de plano de 

previdência privada, em julgamento proferida em recurso especial representativo 

de controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 977 Resp 1656.161-

RS): 
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RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. PLANO DE BENEFÍCIOS DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ADMINISTRADO POR 
ENTIDADE ABERTA. ÍNDICES DE REAJUSTES 
APLICÁVEIS. ADVENTO DA CIRCULAR SUSEP N. 
11/1996. UTILIZAÇÃO DA TR. INVIABILIDADE. 
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 
CPC/2015, é a seguinte: A partir da vigência da 
Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os 
reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas 
entidades abertas de previdência complementar passem a 
ser feitos com utilização de um índice geral de preços de 
ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, 
IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de 
repactuação, deve incidir o IPCA-E. 
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente 
provido.   
  

Desta forma, a Credora DISCORDA da utilização da Taxa 

Referencial “TR” como índice de atualização dos créditos sujeitos à recuperação 

judicial. 

 

III. REQUERIMENTO. 

 

 Diante do exposto, na forma do artigo 53 da Lei 

11.101/2005 requer a Credora, respeitosamente a Vossa Excelência o 

recebimento da presente objeção ao plano de recuperação judicial, bem como 

seja convocada assembleia geral de credores para deliberar sobre Plano de 

Recuperação, conforme o artigo 56 da Lei 11.101/2005. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

São Bento do Sul, 03 de outubro de 2022. 

 

CARLOS EDUARDO RIBEIRO BARTNIK 

     OAB/PR 30.877 


