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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMAKDA

B—
Departamento Requisitante: DEPTO DE INFRAESTRUTURA
Responsivel pela Demanda: Jhonatan Alberto Costa
Matricula: 254
E-mail: coordepador.Hci1acao@crcsc.org.br
Protocolo n°,: 2020/000044
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Aquisipao de 20.1inhas telefonicas mdveis com ligapoes ilimitadas e 3gb de dados

Atualmente o CRCSC conta com 20 linhas telefonicas moveis ativas que visam garantir a
comumcapao fora da estapao de trabalho da sede do CRCSC, entre coordenadores, motoristas e
diretoria, bem como uma linha utilizada pelo setor de relacionamento, para cobranpa, e duas
linhas para central telefonica do CRCSC. A referida contratapao faz-se necessaria para a
manutenpao e operapao das linhas telefonicas j a existentes.
Contrato atual vigente at6 01/06/2020.
Segue anexa a este Documento, lista com os numeros existentes, bem como seus atuais usuirios.
20 (vinte)

Sede CRCSC em Floriandpolis com previsap de entrega at6 dia 01/06/2020.
Fiscal

Fiscal substituto

Nome: Eduardo Santos Oliveira -

Nome: Rodrigo Lima Guedes

Matricula: 282

Matricula: 188

Caracteristicas complerhentares (opcional):
Marcas e/ou links de referencia (opcional):
A juntada de orpamentos e obrigatoria.
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Claro Empresas - Claro Total | Claro Total Individual
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Apps de Mobilidade e Redes Socials ilimitados nos pianos a partir de 5GB
Contrate agora e ganhe R$5,00 de desconto por linha!*
Eu quero!
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Os meihores beneffcios de ser Claro Empresas
Claro Total fE)diyidiiai
Trsga seu numero para o Claro Total Individuai. Voce ganha whatsapp. ligapoes e ai
apps ilimitados para o seu negOcio.
Trazer meu numero para a Claro

https://claro.servicosparaempresas.com.br/?uf=sc?m=google&mga=1 &keyword=claro empresarial&gdid=CjwKCAjw7-P1 BRA2EiwAXoPWAwvB...
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Gestor Online
Gerencie os celulares da sua empresa a
qualquer hora e lugar.
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Minutos vditdos para operadoras mdveis (SMP e SME perfli pessoa ffsica) e flxas, *com o c6digo 41.
**B6nus valido para dientes de portabllidatie. Nos pianos de 20GB e SOGB bonus valldo por 12 meses.

33 milhoes de mCisicos e 10SE da-hitemetpor apencs R589,.90/Mes; no TIM Black
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Outros beneficios do seu TIM Black Empresa
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SMS
800 SMS para enviar mensagens para qualquer operadora.

Roaming nacionai
Receba chamadas quando estiver em outro estado, sem custo adiclonal.
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VIVO EMPRESAS

Pianos completes para celular
empresarial com voz, internet e SMS
Portabilidade
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Empresas e aumente a produtividade da sua
empresa com os apps Treilo, Evernote e.
Outlook.

Apps Essenciais
Com os Pianos Smart Empresas; voce usa os
apps de mobilidade sem descontar da internet
do seu piano.

n

Vivo Travel
Com os Pianos Smart Empresas, voce tern
chamadas internacionais e ate 7 diarias de
Vivo Travel por mes. Consuite os pianos que
contam com os beneficios.

Central de Atendimento
Ss precisar de ajuda, entre em cantata com a gente
Assine agora
https://www.vivo.com.br/para-empresa$/ofertas/smart-empresa$/planos?gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWA0zZVN7ukjHjnooGpGB12ipoZXjl...

2/4

11/05/2020

Smart Empresas | Pianos de celular corporative Vivo

vivo BmmmMB
Adesao ate 30/04/2020 para clientes pessoa jurfdica que adquirirem atraves
do site.
Pianos Smart Empresas possuem iigaqSes ilimitadas para fixo e mdvei
nacional com o codigo 15, pacote de SMS ilimitado para Vivo e outras
operadoras, pacote de dados com franquias de 1GB e 50GB com oppao de
compartiihamento e um portfolio de servipos digitals de acordo com o piano
contratado.
Nao e possfvel a realizagao de portabiiidade com titularidade de pessoa ffsica
para pessoa jurfdica. Portanto, o beneffcio de bonus de dados oferecido na
portabiiidade somente e vaiido de CNPJ para CNPJ. Valido para portabiiidade
de qualquer operadora.
Ligagoes ilimitadas para qualquer operadora somente com o uso do codigo
15, o uso de outros codlgos de longa distancia serao tarifados como
excedente, conforme codigo utilizado.
As chamadas recebidas a cobrar serao tarsfadas de acordo com os vaiores
excedentes previstos no plane.
Consulte regras contratuais sobre as condigoes de troca de aparelhos. Ao final
do total da franquia de dados contratada no mes, a utiiizagao de dados sera
automaticamente reduzida para 128 kbps. O uso do Whatsapp como um App
Essenclai, ou seja, sent desconto de franquia nao e valido para iigagoes de voz
e video. Maior cobertura de internet movel do Brasil conforme analise de
"Cobertura das Gperadoras e Populagao Atendida" do site da Teieco:
http://www.teieco.com.br/cobertura.asp
Casotenha duvidas, ligue gratuitamente para a Centra! de Reiacionamento
*8486 de um ceiuiar Vivo cadastrado ou 1058 de quaiquertelefone. Pessoas
portadoras de necessidades espeefais de fala/audicao: 142.
Consulte pianos sem servigos adicionais

Assine agora
https://www.vivo.com.br/para-empresas/ofertas/smart-empresas/p)anos?gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWAOzZVN7ukjHjnooGpGB12ipoZXjl... 3/4
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https://www.vlvo.com.br/para-empresas/ofertas/smart-empresas/planos?gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWA0zZVN7ukjHjnooGpGB12ipoZXjl... 4/4

Email - Pamela Parizotto - CRCSC - Outlook
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SEGUE PROPOSTA COMERCIAL TIM - CLARO - VIVO
-

->ia-

halisson.marques@lineconsultoria.net.br <haliss6Hrmarques@lineconsultoria.net.br>
Qui, 07/05/2020 19:37
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
| 3 anexos (286 KB)
PROPOSTA CRC CLARO.pdf; PROPOSTA CRC TIM.pdf; PROPOSTA CRC VIVO.pdf;
Boa noite Pamela,
De acordo com nossa conversa segue propostas comerciais em anexo , referente as 20 linhas moveis da 01 PJ
Att

if onsuHoda
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HALISSON BRUNO MARQUES
Gerente de negdcios - Line Corssuitoria
E-maiL ha!isson.marques@lineconsuttona..net.br
Celular^hatsapp: +55 (47) 99675-4424
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https://outlook.office.com/mail/search/id/AAMkADY1ZjVhZjZiLWIOZDktNDhjNC05MTA5LTNmNDIjYjczYTg1ZQBGAAAAAACx7go9rox2SZr9ufZB...
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PROPOSTA COMERC1AL

*20 LINHAS COM LIGAgOES ILIMTIADAS PARAQUALQUER OPERADORA DO BRASIL FIXO
OU MOVEL
*3 GB DE INTERNET FOR LINHA TOTALIZANDO 60 GB ENTRE TODAS AS LINHAS (NAO
BLOQUEIA CASO ESTOURAR PACOTE DE DADOS)
*WHATS APP ILIMITADO
*DESLOCAMENTO L1VRE: RODE EFETUAR OU RECEBER CHAMADAS FORA DO DDD 047
QUE NAO PAGA DESLOCAMENTO ULTILIZANDO O (021)

VALOR TOTAL DO PLANO CQNTRATADO R$819t99
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Csiyisr/vVdsI^^pp: -^5(47) ^967^4424

PROPOSTA COMERCIAL 01

*20 LINHAS COM LIGATES ILIMTIADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL FIXO OU
MOVEL
*3 GB DE INTERNET POR LINHA TOTALIZANDO 60;GB ENTRE TODAS AS LINHAS{ NAO
BLOQUEIA CASO ESTOURAR PACOTE DE DADOS )
*WHATS APP ILIMITADO
*DESLOCAMENTO LIVRE: PODE EFETUAR OU RECEBER CHAMADAS FORA DO ODD 047 QUE
|\lAO PAGA DESLOCAMENTO ULTILIZANDO 0 (041)
VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATAPQ R$699,8Q

PROPOSTA COMERCIAL TIM 02

*20 LINHAS COM LIGACOES ILIMTIADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL FIXO OU
MOVEL
*2 GB DE INTERNET POR LINHA TOTALIZANDO 40 GB ENTRE TODAS AS LINHAS( NAO
BLOQUEIA CASO ESTOURAR PACOTE DE DADOS )
*WHATS APP ILIMITADO
*DESLOCAMENTO LIVRE: PODE EFETUAR OU RECEBER CHAMADAS FORA DO DDD 047 QUE
NAO PAGA DESLOCAMENTO ULTILIZANDO 0 (041)
—ElHUSL^KS^COMODAIOtOas
VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATADO R$79S,80
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PROPOSTA COMERC1AL

*20 LIIMHAS COM LIGACOES I LI Mil ADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL FIXO
OU MOVEL
*3 GB DE INTERNET POR L1NHA TOTALIZANDO 60 GB ENTRE TODAS AS LINHAS (NAO
BLOQUEIA CASO ESTOURAR PACOTE DE DADOS)
*WHATS APP ILIMITADO
*DESLOCAMENTO LIVRE: PODE EFETUAR OU RECEBER CHAMADAS FORA DO DDD 047
QUE NAO PAGA DESLOCAMENTO ULTILIZANDO O (015)

VALOR TOTAL DO PLANO CPNTRATAPO RSl.099.80

\\

;.

MAU3SON 'BSmO ?viARC5U£:3
do
i
Ln scr'*~ i - in
■c-istsEf:

g; ^r^s.ivona

% ;': i;-;- .hr: :< r-;.'i T

i-r ;i a :~

C &! irlar.'Wn-i-Ti&n*. c
V.;

t

j-

/

45

«*' Dt

«. t L- 7 ^ -r'~- H

Email - Pamela Parizotto - CRCSC - Outlook
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ENC: PROCESSO DE PEDIDO NA VIVO
halisson.marques@lineconsultoria.net.br < halissdn.marques@lineconsultoria.net.br>
Ter, 09/06/2020 10:28
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>

De: halisson.marques@lineconsultoria.net.br <halisson.marques@lineconsultoria.net.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de junho de 2020 14:58
Para: haiisson.marques@lineconsultoria.net.br
Assunto: RES: PROCESSO DE PEDIDO NA VIVO
Boa tarde Pamela,
Infelizmente nao conseguiremos atender com nenhuma operadora no momento, por conta de ser governo,

Att

HALISSON BRUNO MARQUES
Gerente de negdcios - Line Consuitoha
E-mail: halisson.marques@linecon$ultoria.net.br
Celular/Whatsapp: +55 {47) 99675-4424
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De: halisson.maraues(5)lineconsultoria.net.br <halisson.maraues@lineconsultoria.net.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de junho de 2020 14:28
Para: 'Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Assunto: PROCESSO DE PEDIDO NA VIVO
Boa tarde Pamela, tudo bem ?
De acordo com a operadora VIVO nao conseguimos dar atendimento, pois e urn canal exclusive que da o
suporte para o governo.

Att

HALISSON BRUNO MARQUES
. Gerente de negdcios - Line Consultoria
E-mail: ha1isson.mafques@linecensuS?ona.net.br
Ceiular/Whatsapp: +55 {47) 99675-4424
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Email - Pamela Parizotto - CRCSC - Outlook
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RES: Linhas telefonicas moveis
Carla Rocha De Siqueira <carla.siqueira@oi.net.br>
Qua, 03/06/2020 10:17
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacao1@crcsc.org.br>
@J 1 anexos (731 KB)
PROPOSTA MOBILIDADE (Renova<;ao).pdf;
Bom dia Pamela,
Segue em anexo proposta com piano de 3 6B nas linhas.

Atenciosamente...

0
A marca acima csta
Icyalmentc protcyicia.
Ames dc impriinir,
lembrc-sc do seu
compromisso com

Carla Rocha
Vendas Medias Governo E Privado
Vendas Corporativo Ba/se
(055 71)98553-9123
carla.siqueira@oi.net.br
SIGA A 01 NAS REDES
SOCIAIS

030(100

o mcio ainbiente.

i

De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol(5)crcsc.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de junho de 2020 08:26
Para: Carla Rocha De Siqueira <carla.siqueira@oi.net.br>
Assunto: RE: Linhas telefonicas moveis
Bom dia Carla,
Nos temos 3 GB de internet no nosso pacote.
Atenciosamente,

SJ CRCSC

Pamela Quart Araujo Parizotto
Auxiiiar Administrativo
+55 (48) 3027-7003
licitacao1@CTCSC.orQ.br | http://www.crcsc.oro.br
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D£ SANTA CATAAMA

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Florianopolis • SC - CEP: 88015-710
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De: Carla Rocha De Siqueira <carla.siaueira@oi.net.br>
Enviado: ter^a-feira, 2 de junho de 2020 16:47
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Assunto: RES: Linhas telefonicas moveis
Poderia confirmar, o piano de voces e sem pacote de dados correto ?

Atenciosamente...

©
A marca acima csta
Itgalmpnic prolcgida.
Antes tie imprimir,
Icmbrc-se do seu
compromisso coin

Carla Rocha
Vendas Medias Governo E Privado
Vendas Corporative Ba/se
(055 71)98553-9123
carla.siqueirafgloi.net.br
SIGA A Ol NAS REDES
SOC1AIS

030©00

o meio ambiente.

De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org,br>
Enviada em: terfa-feira, 2 de junho de 2020 16:41
Para: Carla Rocha De Siqueira <carla.siqueiraf5)oi.net.br>
Assunto: RE: Linhas telefonicas moveis

Carla boa tarde,
Precisamos de uma proposta com 20 linhas.
Fico no aguardo.
Atenciosamente,
Pamela Duart Araujo Parizotto

g] CRCSC

Auxiliar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacaol@crcsc.ora.br | htto://www.crcsc.oro.br

COMSaHOREQOMW.OGCONXAn.DAM
OCSAWWCATAfHKA

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Florianopolis - SC • CEP: 88015-710

A

Conoaondo Pessoos. Fonoleccndo o ProfissSo!

De: Carla Rocha De Siqueira <carla.siaueira@oi.net.br>
Enviado: terga-feira, 2 de junho de 2020 16:28
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Assunto: RES: Linhas telefonicas moveis
Boa tarde,
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADV1ZjVhZjZiLWI0ZDktNDhjNC05MTA5LTNmNDIjVjczYTg1ZQBGAAAAAACx7go9rox2SZr9ufZBZr...
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Segue em anexo proposta para renovagao das linhas moveis.

Atenciosamente...

Carla Rocha
Vendas Medias Governo E Privado
Vendas Corporativo Ba/se
(055 71)98553-9123
carla.siqueira@oi.net.br
A marca acima esia
Icgalmcnte protegida.

SIGA A QI NAS REDES
SOCIAJS

Antes de imprimir,
Icmbrc-se do sou
compromisso com
o meio ambiente.

De: Deise Plascido Carvalho <deise.carvalho@oi.net.br>
Enviada em: terfa-feira, 2 de junho de 2020 15:54
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol(5)crcsc.org.br>: Carla Rocha De Siqueira <carla.siaueira@oi.net.br>

/
/

Assunto: RES: Linhas telefonicas moveis
Oi Carla,
Gentileza verificar demanda.
Pamela.

Carla e a gerente de negocios do CRC.

Atenciosamente,
Deise Carvalho
Executiva de Atengao Medias
(71) 3131-2053/40207295 (ligapao local)
deise.carvalho@Qi.net.br
0800 031 8031 - Para abrir chamado Defeito de VOZ
0800 024 7419 - Para abrir chamado Defeito de Tridigito e 0800
0800 641 0641 - Para abrir chamado Defeito de DADOS
0800 613 031 - Opgao 3 - Chamados Anti DDoS
0800 286 9545 - Opfao 2 - Servi?os Gerenciados
oedidoscorooifixovelox@oi.net.br - Para encaminhamento de solicita^oes via e-mai! - Telefone fixo.
solicitacoescorDmobiiidade@oi.net.br - Para encaminhamento de solicitagoes via e-mail - Mobilidade
Reparocorpmobilidade@oi.net.b - Para encaminhamento de Reparo de Movel via email - Mobilidade

i' ■

I

■I
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A marca acima esta legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Pamela Parizotto - CRCSC fmailto:licitacaol@crcsc.org.brl
Enviada em: terga-feira, 2 de junho de 2020 13:41
Para: Deise Plascido Carvalho <deise.carvalho@oi.net.br>
Assunto: RE: Linhas teiefonicas moveis

CNPJ: 83.901.983/0001-64
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Atenciosamente,

gj CRCSC

Pamela Quart Araujo Parizotto
Auxiliar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacaol @crcsc.ora.br | http://www.crcsc.ora.br

CONSaHO REQOMU. OG CONIASIDAOfl
DESAMtAOCTAfiKA

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

De: Deise Plascido Carvalho <deise.carvalho@oi.net.br>
Enviado: terga-feira, 2 de junho de 2020 12:21
Para: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Assunto: RES: Linhas teiefonicas moveis

/
Boa tarde,
Qua I CNPJ?

Atenciosamente,
Deise Carvalho
Executiva de Atengao Medias
(71) 3131-2053/40207295 (ligagao local)

deise.carvalho@oi.net.br
0800 031 8031 - Para abrir chamado Defeito de VOZ
0800 024 7419 - Para abrir chamado Defeito de Tridigito e 0800
0800 641 0641 - Para abrir chamado Defeito de DADOS
0800 613 031 - Opgao 3 - Chamados Anti DDoS
0800 286 9545 - Opgao 2 - Servigos Gerenciados
pedidoscorDoifixovelox@oi.net.br - Para encaminhamento de solicitagoes via e-mail - Telefone fixo.
solicitacoescorpmobilidade@oi.net.br - Para encaminhamento de solicitagoes via e-mail - Mobilidade *
Reparocorpmobilidade@oi.net.b - Para encaminhamento de Reparo de Movel via email - Mobilidade

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADY12jVhZj2iLWI02DktNDhjNC05MTA5LTNmNDIjYjczYTg1ZQBGAAAAAACx7go9rox2SZr9ufZBZr...
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A marca acima estd legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

De: Pamela Parizotto - CRCSC fmailto:licitacaol@crcsc.org.br]
Enviada em: ter^a-feira, 2 de junho de 2020 10:04
Para: Deise Plascido Carvalho <deise.carvalho@oi.net.br>
Assunto: Linhas telefonicas moveis
Bom dia,

#

Nosso contrato com a 01, referente a contratagao de 20 linhas telefonicas moveis, venceu na data de
ontem.
Precisamos de urn novo orgamento para dar andamento ao processo de contratagao.
Fico no aguardo com os valores.
Atenciosamente,
Pamela Duart Araujo Parizotto

gj CRCSC

Auxiliar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacaol @crcsc.oro.br | http://www.crcsc.orq.br

CONSaHORfiOOMU.OSCONWaS.DWM
KSANMOffAftKA

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis • SC • CEP: 88015-710
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Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode center informacoes privilegiadas e/ou de carater
confidericial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o
• destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou
arquivamento sao proibidos. Portanto, se voce recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos
informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.
Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater
confidencial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o
destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou
arquivamento sao proibidos. Portanto, se voce recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos
informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.
Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater
confidencial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o
destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou
arquivamento sao proibidos. Portanto, se voce recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos
informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.
Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater
confidencial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o
destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkADY1ZjVhZjZiLWl0ZDktNDhjNC05MTA5LTNmNDIjYjczYTg1ZQBGAAAAAACx7go9rox2SZr9ufZBZr...
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arquivamento sao proibidos. Portanto, se voce recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos
informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.
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Salvador - BA, 03 de junho de 2020.
AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.901.983/0001-64
A operadora Ol com o intuito de otimizar os services contratados oferece-lhe uma proposta de
mobilidade com custo reduzido e maiorcontrole.no valor pago para urn piano ILIMITADO com
custo fixo e utiliza$ao dos services “Sem Preocu^agao”.

Move): Plano Oi Mais Celular 4G:
s Ligagoes llimitadas locals e DDD para celular e fixo de qualquer operadora utilizando
os codigos 014 ou 031;
s 3 GB de Internet para o cliente usar como quiser;
s SMS ate 3.000 (para qualquer operadora).

mm •J;':

■

, Ol MAIS CELULAR 3GB (Renova;ao) ;

HTOTAL]

LvalormensaO
R$ 39,00

;

' '1

. 20 , .

R$780,00

12

OBS: Esta oferta e exclusiva para Contratagao Oireta e tem prazo de 7 (sete) dias.

Atenciosamente...

Carla Rocha
Vendas Medias Governo E Privado
Vendas Corporative Ba/se
(055 71) 3131-2043
carla.siqueira@oi.net.br
A marca ocima esia
tegalmenle proiegida.
Ames de imprimir.
lembre-se do scu
comproinisso com
o meio ambieme.

SIGA A Ol NAS REDES
SOCIALS

in

Oi - TELEMAR NORTE LESTE S.A - CNPJ 33.000.118/0444-60
Av. Antdnio Carlos Magalhstes, 881, Complemento: 6° andar, Bairro: Itaigara
Salvador - BA - CEP 41.825-000
www.oi.com.br

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justice
Comarca da Capital
Cartorio da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br
21/2020/VP

Processo N°: 0203711-65.2016.8.19.0001
Distribuidp em: 20/06/2016
Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Autor: Ol S.A. e outros Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS e outros

CERTIDAO DE OBJETO E PE

Monica Pinto Ferreira, Chefe de Serventia Judicial do Juizo de Direito da Setima Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro*****^***************^^^-^^^^^^^
Certifica a pedido da parte interessada que, revendo em seu poder e cartorio os assentamentos virtuais
referentes a AQAO DE RECUPERAQAO JUDICIAL de 0I S.A.—EM RECUPERAQAO JUDICIAL,
TELEMAR NORTE LESTE SA - EM RECUPERA<?AO JUDICIAL, Oi
. S.A. - EM
RECUPERAgAO JUDICIAL, COPART 4 PARTICIPAQOES S.A - EM RECUPERAQAO JUDICIAL,
COPART 5 PARTICIPAQOES S.A - EM RECUPERAGAO JUDICIAL, PORTUOAL TELECOM
INTERNATIONAL FINANCE B.V. - EM RECUPERAQAO JUDICIAL e 0I BRASIL HOLDINGS
COOPERATIEF U.A. - EM RECUPERAQAO JUDICIAL, distribuida a este juizo, em 20/06/2016, pelo 4°
Oficio do Registro de Distribuigao, registrada sob o n° 0203711-65.2016.8.19.0001, que permanece em
vigor a decisao exarada as fls. 89.330/89.336 e ratificada no item II do dispositive da decisao de fls.
89.496/89.525 que dispensou da apresentagao de ceilidoes negativas em qualquer circunstancia
relacionadas as Recuperandas acima mencionadas. As fls. 305.745/305.750 consta decisao que, ao
tratar da substancial evolugao no Patrimonio Liquido das Recuparandas, dispensou o Grupo Oi de
apresentar certidao de qualificagao financeira para participar dos procedimentos licitatorios, sendo esta
objeto de Embargos de Declaragao no qual foi decidido da seguinte forma: "Cuida-se de Embargos de
Declaragao propostos pelo Ministerio Publico em face da decisao que, acolhendo novo pedido das
recuperandas, estendeu os efeitos da decisao de fls.298.568/298.579, para conceder as suas
participagoes em novos certames licitatorios. Aiega o MP haver obscuridade, pois ao acoiher
integralmente o pedido foi integralizada a anfenor decisao a expressao "ou de outras regras de
natureza simiiiar ", a qual nao estava contida no pedido inicial analisado e deferido, e que, se
mantida, pode gerar interpretagao extensive e generica. Assists razao ao Parquet. Isto porque, a
fundamentagao das decisoes proferidas a toda evidGncia, objetivaram resguardar a participagao das
devedoras em processes licitatorios, independentemente do alcance dos criterios de verificagao
econdmico-fmanceira. Destarte, ao incluir ao novo pedido expressao generica, mesmo que seja para
resguardar situagoes simiiares, pode esta sim acarretar obscuridades e interpretagoes difusas, que a
decisao concessive, que excepciona regra legal, nao deve confer. Isso posto, recebo os Embargos
eis que tempestivos, e dou-lhes provimento, para subtrair da concessao autorizativa da participagao
em processode Hcitagao, a expressao ‘'ou de outras regras de natureza simiiiar", mantida os demais
termos.”] Certifico ainda que a Assembleia Geral de Credores foi realizada no dia 19/12/2017; a decisao
que homologou o Plano Judicial e concedeu a Recuperagao Judicial foi proferida em 08/01/2018,
publicada no D.O.E.R.J de 05/02/2018, estando atualmente o processo em fase de cumprimento do
aludjio^ piano recuperacional. Integra a presente certidao as ;,c|j3ia^ de fls. 89.330/89.336, fls.
89.41^3/89.525, fls. 305.745/305.750 dos referidos autos, cuja autentiejdall. ora atesto. O REFERIDO £
VERDADE E DOU f£. Dado e passado nesta cidade aos nove dias do mes de margo do ano de dois mil
e vinte. Eu, Monica Pinto Ferreira, Matr. 01/23655 , Chefe de Serventia, digitei e assino. Custas
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Estado do Rio de Janeiro
Poder Judici£rio
Tribunal de Justlpa
Comarca da Capital
Cartdrio da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br
recolhidas atraves da GRERJ n° 30203902536-83 no valor de R$ 21,14.

Rio de Janeiro, 09 de margo de 2020,

Monica Pinto Ferreira Responsdvel pelo Expediente * Matr. 01/23655
Asslno por ordem do MM. Juiz de Direito

C6digo para Consulta do Documento/texto no portal doTJERJ:: 4JKE.QCYT.RFJJ.ABM2
Este cddlgo pode ser veriflcado em:rwwW:ljH:|iiS;brI- Servigos - Validagao de documentos
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Estado do Rio de Janeiro
W*
Poder Judiciario
Tribunal de justiga
Comarca da Capital
Cartorio da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185 e-mail:
cap07vemp@tjrj.jus.br
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Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001
Distribuido em : 20/06/2016
Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol MOVEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS CO0PERATIEF U.A.

C E RTID A O DE OBJETO E PE
Monica Pinto Ferreira, Chefe de Serventia Judicial do Juizo de Direito
da Setima Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio
dc Jsneiro**************************************************
Em atendimento a solicitagao de fls. 428.389, certifica, revendo em seu poder e cartorio os
assentamentos virtuais referentes a A^AO DE RECUPERAGAO JUDICIAL de 0I S.A.—EM
RECUPERAGAO JUDICIAL, TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAGAO JUDICIAL, Ol MOVEL
S.A. - EM RECUPERAGAO JUDICIAL, COPART 4 PARTICIPAGOES S.A - EM RECUPERAGAO JUDICIAL,
COPART

5

PARTICIPAGOES

INTERNATIONAL

FINANCE

S.A
B.V.

-

EM RECUPERAGAO JUDICIAL, PORTUGAL TELECOM
EM RECUPERAGAO JUDICIAL e 01 BRASIL HOLDINGS

COOPERATIEF U.A. - EM RECUPERAGAO JUDICIAL, distribuida a este juizo, em 20/06/2016, pelo
4° Oficio do Registro de Distribuigao, registrada sob o n2 0203711-65.2016.8.19.0001, que
permanece em vigor a decisao exarada as fls. 89.330/89.336 e ratificada no item II do
dispositive da decisao de fls. 89.496/89.525 que dispensou da apresentagao de certidoes
negativas em qualquer circunstancia relacionadas as Recuperandas acima mencionadas. As fls.
305.745/305.750 consta decisao que, ao tratar da substancial evolugao no Patrimonio Liquido
das Recuparandas, dispensou o Grupo Oi de apresentar certidao de qualificagao financeira para
participar dos procedimentos licitatorios, sendo esta objeto de Embargos de Declaragao no qual
foi decidido da seguinte forma: "Cuida-se de Embargos de Declaragao propostos pelo Ministerio
Publico em face da decisao que, acolhendo novo pedido das recuperandas, estendeu os
efeitos da decisao de fls.298.568/298.579, para conceder as suas participagdes em novos
certames licitatorios. Alega o MR haver obscuridade, pois ao acolher integralmente o pedido foi
integralizada a anterior decisao a expressao "ou de outras regras de natureza similiar ", a
qual nao estava contida no pedido inicial analisado e deferido, e que, se mantida, pode
gerar interpretagao extensiva e generica. Assiste razao ao Parquet. Isto porque, a

86

MPFERREIRA

&
Oo g|«tro!*

i

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

'

fundamentagao das decisoes proferidas a toda evidencia, objetivaram resguardar a
participagao das devedoras em processes licitatorios, independentemente do alcance dos
critehos de verificagao econdmico-financeira. Destarte, ao incluir ao novo pedido expressao
generica, mesmo que seja para resguardar situagoes similares, pode esta sim acarretar
obscuridades e interpretagoes difusas, que a decisao concessiva, que excepciona regra legal,
nao deve center. Isso posto, recebo os Embargos eis que tempestivos, e dou-lhes
provimento, para subtrair da concessao autorizativa da participagao em processo de licitagao,
a expressao “ou de outras regras de natureza similiar", mantida os demais termos"; Certifico
ainda que a Assembleia Geral de Credores foi realizada no dia 19/12/2017; a decisao que
homologou o Plano Judicial e concedeu a Recuperagao Judicial foi proferida em 08/01/2018,
publicada no D.O.E.RJ de 05/02/2018, estando atualmente o processo em fase de cumprimento
do aludido piano recuperacional. Integra a presente certidao as copias de fls. 89.330/89.336 ,
fls. 89.496/89.525, fls. 305.745/305.750 dos referidos autos, cuja autenticidade, ora atesto. O
REFERIDO E VERDADE E DOU FE. Dado e passado nesta cidade aos quatorze dias do mes de
abril do ano de dois mil e vinte. Eu, Monica Pinto Ferreira, Chefe de Serventia, a digitei e assino.
Custas recolhidas atraves da GRERJ n9 80332105981-31 no valor de R$ 21,14.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2020.

Monica Pinto Ferreira - Responsavel pelo Expediente - Matr. 01/23655

GRERJ N°. 80332105981-33
JUSTIQA GRATUITA ( )

86

VALOR: 21,14
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Visto
1.1. PefiniCoes. Os termos e expressoes utilizados neste Plano em, leiTas maiusculas
ternp os.signifi'cados a eles attibuidos no Anexo 1.1.
1.2.

Regras-de Iriterpretacao.
1.2*1. 0 Plano dove ser lido e interpretado confprrne as cegras dispostas nesta
Clat(Sulal;2 e seiis anexo.s.
i.2,2. Sempre que exigido pelo contextd, as definigoes contidas neste Plano serap
apljcadas tanto.no singtilaj quanto no plural e o generp.masculino incluira
p feminino e vice-versa.
1.2.3. Os cabegalhos e iftulos das dausulas deste Plano servem apenas a titulo
informativo de referencia e nap limitarao ou afetarao o significado das
clausulas, paragrafos ou Uens aps quajs se aplicam.
1.2.4. Exceto quando disposto exprcssamente de forma diversa neste Planp^ ps
anexos e dpcumentos mendonados nesle Plano sao partes integrantes do
Piano para todos os fins de direito e sen conteudo e vincufativo.
Refeifendas a-quaisqucr doci.imentos ou outros instrumentos incluem
todas as spas altera^oes, substituigoes e cpnsolida^oes e respectivas
complernentagoes, salvo se expiessamente disposto de forma diversa neste
Plano,
1.2:5. Exceto quando disposto expiessamente de forma diversa neste Plano,
refereneias a capkulosf clausula$? itens ou artexos aplicam-se a capvtulos,
cl a u sul a s, itens.e anexos deste Plano.
1.2.6. Nos termos da logisla^ao aplicavel, exceto se disposto expressamen.le de
forma diversa neste Plano, tod as as referenciasas Recuperandas devem
scr inl^Tpretadas de forma a incluir as pessOas juWdicas que as sucederem
em suas obrtga^oes, em raipao cle reprganiza^ao societaria preyista neste
Plano.// /
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1.2.7. A uliljzagao dos iermos ^inclusive"/ "incluindo^1 c- oub’OS lermd^
semelhantes no presente Plano seguidos de qualqner dedacagao, termo ou
materia genevica nao podera set interpretada de forrha a (imitar lal
declaratjao, termo ou materia aos itens oil inaterias espeerficos insertdos
imcdiaiamente apos lal palayra — bem como a itens ou materias simdares
devendo, ao eontrario^.Ser .considerada como sendo refereneia a feodos
os outros itens ou malarias que poderiam, razoavelmente, seIr iiiseridos no
escopo mais ampio possivel de tal dcclnva^ao, termo ou materia, a tais
terfnos serao sempre interpretados como se estivessem acompanhadbs do
termo "exemplificativamenie''.
1;2.8. As refergneias a disposigoes legai$ e a beis devem ser interpretadas como
referencias a tais disposi^des iegais e Lets tais como vfgentes na data deste
Plano ou na data especincamentedeterminada pelo contexto.
1.2.9. Todpsds prazos prevdstos neste Plano serao coiitados na forma prevista no
aft*. 132 do C6digo Civil, excluindotse o dia dp comego e incluindo-se o dia
do vencirherito, e, se o termo final cair cm dia que nao seja t)iA Util, sera
prorrogado, automaticamente, para o Dia Util jtnediatamenfe posterior.
1.2.10. Exceto qunndo disposto expressamente de forma diversa neste Plano: (a)
na hipdtese de haver conflito entre clausulas deste Plano, a clausula que
contiver dispoSigaO especffica prevalecei^.sobre a que eontiver disposigoes
gen^ricas; lb) na hipotese de conflito entre as disposigoes dos anexos e/ou
dps documentos mencionados neste Plano e as disposigocs deste Plnnp, o
Plano prevalecera; e frl na hipotese de haver conflito entre as disposigoes
deste Plano e as obrigagoes prevista? em quaisquer conlralos eelebrados
pelas RECUPERAMDaS e/ou Srias Afiliadas antes da Data do Pedido, o Plano
prevalecera.
2.

CONSIOERACOES GERAIS

2.1; GRUPQ Ol e suas Operagoes. O Grupo Oi miciou suas aiividades com a prestagao
de servlgos de telefonia fixa, mas ao lorigo dos anos, acompanhando os eidos
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tecnologicos e o demanda do .cnercacio, expandiu sua atua^ao tambem para as areas de
telefonia movel, internet e TV por assinatura, dentic oidros.
Atualmente, as RECUPCRANDAS pmsl-atn servigo -de l:elecomu,fiica$6es de forma integrada
sob uina so marca - "Oi" oferecendo uma variedade de prodiitos convergentes, tan to
para telefonia fixa quanto para moved. O GRUPO Ol 6 hoje 6 maiot* prestador de service
de telefonia fixa no Brasil (e um dos maiores da America Latina), com 13,4 milhoes de
Jinhas em opera<;ao> representativa de market share de34,l% do total do pais, atendendo
a resideiicias, empresas e telefonia de uso publico. Alem disto, e um dos mriiores
conglomerados no segmento de telefonia mdvel, com um market share de 17,4% nesse
setor,
As operagoes do GRUPO Ol abrangem, ainda, services de banda larga fixa e movel, IV/Fif TV e telefonia publica, sendo que sua estrategia de oferta de services convergentes e
de forma integrada vem se mostrando exitosa e necessaria, tendo em vista que ajuda na
fidelizagao dos usuarios.
O GRUPO Oi tambem presta, com exclusividade, servigos de telefonia e compnica^ao de
dados a 100% das unidades do exercito localizadas na fronteira seca do Brasil, alem de
operar o sistema dc telecomunicanoes da estagao Comandan.te Ferraz, na Ant^rtica? em
convenio com o Ministerio da Marinha.
A relevancia social do GRtiPO Oi e refletida nos expresstvos numero$ relacionados a
arrecada^ao tributaria e geragao de empregos; somente no periodo de 2013 a 2016, o
GRUPO Oi recolhcu, aproximadamente, RS34 bilboes aos cpfres publicos em tributes,
coniando hoje com mais de 131,3 mil postos de trabalho diretos e indiretos no Brasil.
Ainda, o GRUPO Ol (i) esta ehgajado em inidativas e projetos sqciais, tais como #/Oi
Puturo", institute de responsabilidade social cr.iado em 2001, com projetos nas areas de
ecluca^ao, sustenlabilidade, esporte c cultura, bem como (ii) participa da eondu^ao de
politicos publicas, como o Plano Nacional de Banda Larga e Banda Larga nas Escolas.
Adicionalmente, o GRUPO Ot viabiliza a apuragao cle£r6nica de votos nas elei^oes
municipais e estaduais realizadas no pafs, proporcionando a integragao entre as
infarmagocs provonienles das 2.113 distritos eleitorajs^e 12.244 segoes eleitorais dos
5
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Tdbunais "Regionais Eleltorais, o que po$sibilita a transmissao de tais informagoes a;o
Tribunal Superior Eleitoral.
As operagoes do GRUPO Oi estao concentradas nas Regi5es i, 11 e 111 do Plano Geral de
Outprgas (descritas na petigad inicial da Recuperagao Judicial), e todos os servigos de
telecomunicagGes prestados dependern de previa outorga da ANA7EL, seja pormeio de
concessoes, autorizagoes, licengas ou registros,
Em suma, o GRUPO Oi e um dos maiores conglomeradosempresariais do pais, presente
em todos os 5.57G muniapios brasileiros e atende a mais dc 63 mil hoes de clientes.
Nesse contexto, A inquestionavel a importancta do GRUPO Oi nao apenas para o sistema
de telecomunicagoes brasilei.ro, nias tambem e esperialmente para a populagao no
ambitd national, sendo fundamental p seu soerguimento e preservagao.
2.2. Estrutura do GRUPO Ot. A estrutura societaria do GRUPO Ol esta representada ho
organograma abaixo:

&

y

v

v

PTIF

01 Coop
(vcfcufo finonceiro)

COPART 5

{vekuto financeiro)

{ve fcu!o financeiro)

.'t

\/

y
•V

•

t

-

COPMTA

{vafculo financeiro)

Conforme destacado na petigao inicial da Recuperagao Judicial, as atividades do GRUPO
Or sao desenvolvidas de forma coordenada e sob o controle sdcietado, operacional,
financeiro, administrative e gcrcncial unico da Of, que atua corao entidade halrling
(alem de-ser titular de concessao de ^Sefvigo Telefonico Pixo Comutado^ - STFC na
Regiao II) do grupo e cujas agues saalistadas na B3 e na NYSE (neste ultimo caso, com
negociagao no forma to de ADR).
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A Oi.lylOVEt e4 ■'Cp'PAl:^r'.4: ^p'iSjLi^sjklmrias* integrals da TelejOIAR, que, por sua *y^z,' &
:^b5idia,na'jnti2gral--#a^ahtEQ|:ad.^ra\(3l>-*assiTntGoni'Q;:Pin.B(..,©!l;'C^j!l? eGQPARTo.;
As .ppena^es. -.de .telefonia -tfika sap desempenhadas- pela TelemaR; epncessiGnaria do
servip(> pubtico;em questao, ehquahtp a: pre$ta§ao4os; seryijos de TV a eabo esta a cargo
^ia Or Mc^VEl. ciue e tambern detentora da auloriza^aa para; a expJora^ao dos servi^os de

^tefopi^moyeL
v^PTIF-Ol Goop, CopAkt 4 e:,CQrjART 5 ^o speiedades;de mveste
Grupo Oi. As
vdtf?s7p‘iiki1jeir^' en ddad^:^0)iSfciturdas<d:^a;edai6'-6.0i^. ;a;s; 'td.is?‘d^ 'fcfelaHd.ar: sab,veiculps
ftnanciejrds dp GROPd @r, cpnstituidos para capla^ao. de Recurs os no oiercadp
lnt^mac:iQrlai- ps qpn;i$ sap Vertidos, ppr rtieip- de en^resHmos, ^awfidanGiam^
das
atiyidades cias tsociedodes pperaGionciis dp. >GRUPO Qt no'Brasil/ sendo; esta estrutm-a
cpm;umeptd utilkafe por diyersos cppgjpideraclos
-.as du^djitimas SaP
pi^prieianas de/ciiguns dos principais imov^is Jo^
:Ripde Janeiro;

?i'3. Razoes da Grise, A atoal sitiia^ao finaiiGeira dd GRUPO Ol decorre de lima serie
de fa tores. Gbatribturarn para o agra vamen tp da sitpa^ao rinanceitra ;d o. GRU PO Oi a-.
rPtengfeide/yutipsa s:oma de reeursds em depp^itps judieia is> decorrentes;de d iscussoes1
iios ^nibitds g;eguTatotipAb'ab’alhts^ fiScaj,^:dvfl;V’ePfh Inipactp 'irnedjataiia: liquiclez dp
GrurO Gl; bem cdnio ,a jmpdsi‘£ao d,e eldyadas mdltas acrministradyas, partiGulatmente
pela AfSJATKL.
A al teragaq nos pad roes de, coiisuind de. seryiqps . de" telPcdmuhica^des;. deyido a*
: e^plu^dfecnplpgica, agraypu ainda maisaeste cenarip de difigu]dade financeira. Cpiri a
;de.,telp.fQni^,;ifl.6yfei#-TY.Si cak&£ iii^
serv'i^6,:;de telefpnid'fixa' entrou em deGlinlo, resuUandP na queda da base de assinantes
^o^RuiSi Gi ne^^gn'ienfe
fNaP^pbst%^.l0^i«ei^ps-9b]pbyo;s;^\^^
^pbriga^pes de Imiyersali^gaP
do servic-p de teJefonicVfixa (cpnsplidaday L^O'plano Geral.de. MeLas de lJnivcrsali^a^
eonforifip pi^eVisIp -na Lei: Gerai de T^lecomunica^pes) per^pecc estabilizado; d
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1998, ano em que foram assinados os contratos de concessao em vigor. Em razao disso,
no confcexto das referidas obriga^oes de universaiiza^aOy o GrUPO O] encontra-se
obrigado a realiznr pesados investimentos em detenntnadas regioes e locals remotes,
conn baixa densidade demografica e popula^ao debaixo poder aquisitivo, aufeiindo, em
contraparKda, retomo financeiro pequeno quando comparado coni a exig^ncia
regulatoria de tais Investimentos,

Como exernplo dessa desproporyao entire as pbriga^oes impostas Ss RraCUTEKANUAS no
ambito das exigencias de universaliza^ao vis-a-vis sua contrapartida financeira,
destacam-se os numeros relatives aos fcelefones de llsq publico (popularmente
conhecidos como "orelhoes"): o GR'upoOi opera atualmcnte cerca de 641.000 (seiscentos
e quarenta e um mil) teletenes publicos em todo o Brasil (exceto Sao Paulo), a um custo
anual do aproximadamente R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhoes de Reals), ao
passo que a receita anual gcrada por tais teJefones publicos 4 de apenas R$ 2.700.000,00
(dois milhoes e setecentos mil Reais) em 2016 (tendo-se observado ainda uma queda de
mais de 90% entre 2009 e 2016).
Some-se a isso o fato de que os custos para captagao de recursos pelo GRUPO Ot - dadas
as altas taxas de juros praticadas nacionalmente, hem como a necessidade e custo de
proie^ao cambial para captagoes no exterior - sao mais elevados do que os custos de
captaijao de seus competidores diretos, que sao players intcmacionnis, o que tambem
contribuiu para a deteriora^ao da situacaO financeka do GRUPO Ol.
For outro lado, e notdrio que o cenario cconftmico do Pais vem se deteriocando nos
ultimos anos, impactando dketamente as operagoes desempehhadas pelo CRUPO Ol c
afetando negativamentc sua liquidez. Alem disso, o perfil do mercado atendido pelas
concessionarias de teletenia fixa que sao concorrentes das RecuperandaS g mais
homogeneo e o poder economico dos seus usu^rios e malerialmente maior do que
aqueles atendidos pelo GRUPO Ol na sua area de atuaqao (maioi* e mais heterogenea que
a area de atua^ao de suas concorrentes).
A conjungao desscS fatores impossibilitou o cumprimenlo de diversas dbrigagoes,
mormente aquelas assumidas em razag de operates de emprestimos financeiros e
captagoes de recursos por meio da, emissao de bonds e debentures, cujos saldos
8
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represenlam a maior parle do atual endividamento do GRUPO Ol, culminando com
pedido d,e Recuperagao Judicial,
•2.4,

Medidas Previas Adotadas. Desde os primeiros sinais de deterioraqao de sua
-saucle financeira, o GRUPO Or vem trabalhando em conjunto com assessors financeiros
e juricJicOs externos, no Brasil 6 ho exterior, para auxilia-lo no processo de negociagao
com credOrfis e de avaliagao dealtemalivas viaveis a sua reeuperagao.
Nos ullirhos trimestres^ o GRUPO Ol vem implemenlahdo um projeto de reestruturagao
interna - dcnoniinadp "Plano tie Transformagao" - que compreende mais de 370
(trezentas e setenta) iniqiativas, a grande maioria ja executada ou em fase de execugao,
que, em linhas gerais.iem por objetivo o aumento da sua competitividade no mercado,
0 ati men to de prodiitividade, a t’&dugao de custps e despesas, p aumenlo da eficiencia
Operacibnal e a rrielhoria da t|ualidade dos servigos.
Como restiltadp, podeipos destacar neste periodp: (i) o langamentPs de pianos
inovadores, como o Oi LiVre nn telefpnia movel e o Oi Total Play ho segmento
residential; (ii) a rrielhoria substancial dos indicadores operaciPnais, como, por
cxemplo, a redugao de 33,3% (trinta e tires -virgula tres por- cento) do tempo medio para
resolugao de defeitos e a reduce de 31y3% (trinta -e um virgula tres por cento) do tempo
medio^para instalagao dc servigo, ambos no Segundo trimestre de 2017 em relagao ao
segundo trimestre de 2016; (iii) a redugao de R$ 1,200.000.000,00 (um bilhao e duzentos
milhoes de Reals) de custos e. despesas no primeiros seis meses de 2017 em relagao ap
mesiuo periodo de 2016 e (iv) a melhoria. enr diversos indicadores de qualidade/ como
redugao de 28,6% (vjnte e oito virgula seis por cento) *na entrada de teclamagoes na
ANATEL, redugao de 21,6% (yinte e um virgula seis por cento) na entrada de
reclamagoes no Procon e. a redugao de58,7% (cinquenta e oito virgula sete por cento) na
entrada de agpes ppr reclamagao no Juizadq Especial Civel (JEC), todos no segundo
trimestre de 2017 cm relagao ao segundo trimestre de 2016.
Razoes para o Plano Conjunto. O Grltk) Oi e composto de speiedades sob o
controle cornurri da- Oi com relevante interligagao economica e operacjonal que decorre,
em espedab da ihterdeperidencib e compienventaridade das atividades. e dos servigps
que prestcim e de gestao dos recursos d-as sociedades em prol do Jnteresse comum. /S'
2,5.
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As ciecisocs gcrenciais, administrativas e financeiras do GRUPO Qi emanam db
conh oladora, a Ot. For outro lado, a organizat^ao t* os processes internos e corporativos
do GRUPO Oi sao tambem mtegrados e plenamcnte unificados.
Adicionalmente, a essa dii'e^ao unica e consolidada das atividades convergcntes e
integradas, e do vinculo direto operacional e comercial/ as RHCaPHRAMDAS possucm
esh'eita relagao economica e financcira foriementc intedigada entre si, cm virtude de
contrafcos, garantias e obrigagdes que as vinculam e as tomam dependentes
Rnancci ramente entre si.

As RECUPERANOAS possuem diversos contratos de mutuo intercompany edebrados em
razao da gestao dos recursos do GRUPO Ol em prol do interesse comum. Alem disso, ha
diversos contratos de divida firmados entre Ol, TelEmau e Ol MOVku junto a instituigdes
financeiras, havendo ainda inumeras garantias outorgadas por uma sociedade do grupo
cm favor da outra. Centre outras operagoes que demonstram a vinculagao economica e
financeira entre as RF.CUPERAtVDAS merecem destaque: (i) a emissao no mercado
international dc bonds (titulos de divida) pela PTLF e Ol COOP, lendo a Ol comparecido
como garantidora integral em tais operagoes, bem como a emissao no mcrcado
internacional de /io//ds pela Ol, tendo a TELEMAU comparecido como garantidora de
algumas das series dos referidos bonds; e a (U) cmissao pela COP/YRT 4 e COPART 5 de
Cedulas de Credito Imobiliano com lastro fios recebiveis correspondentes aos alugueis
dos imoveis locados para a Ol e a Telemar, sendo que a Ol ftgura como devedora e a
lELEMAR como garantidora no contralo firmado pela COPART 5.
Ademais, o centro dc operagoes de onde e feito o monitoramento remoto de toda a rede
do GRUPO Ol esta localizado em imoveis de propriedade da Copart 4 e COPAKT 5 e
locados ao Grupo Ol.
Sob a perspectiva comercial e operacional, a Ol, Telemar e Ol MOVE! compartilham da
mesma infraestrutura fisica e logistica, utilizando*se de redes "multisscrvigo" por onde
trafegam comunicagoes e dados relatives a diferentes outorgas do GRUPO Ol (telefonia
fixa, rnovel internet e sinal de TV). Esse modelo de ncgocios - que consiste em pnitica
consolidada no setor de telecomunicagoes - possfoilita ao GRUPO Ol oferecer e
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comercialixar diversos pianos de pacotes integrados que incluem servigos convcrgcntes
sob a marca unica
o que estimula a fideliza(;ao dos usuarios, reduz a taxa de
desligamento dos consumidores em relaqao a eada um dos services contratados e
possibilita a competiqao do GRUPO Ol com as demais operadoras de services de
telecomunica*j6es. Logo, grande parte dos ativos operacionais ^ dedicada ao
provimento de services variados, o que tornaria mviavel uma eventual separa^ao de
acordocom a empresa proprietaria.
Considerando, portanto, o model© dc negocios adotado pelo Grupo Or, com integra^ao
e convergencia na prestagao de servigos de telecomunicagoes, as inumerns gatantias
cruzadas e a consoltdagao do conlrole societario, operacional, financeiro, administrative
e gerencial na Ol, a solu^ao da crise economico-financeira deve-se da.r de forma
conjunta e consolidada, sob pena de colocar em risco a reestruluracao do GKUPO Oj, que
exerce importaniissima fun^ao social, em evidente prejuizo aos Credores e demais
ti tula res dc interesses (inclusive sociais) que as cercam, todos intcressados na resolugao
da presente situagao (governo, investidores, instituigoes financeiras, empregados,
Fornecedores, consumidores, etc).
Pressupor que alguma dasentidades do GRUPO Ol podera nao ser objeto de recuperagao
enquanto outras so recupcram implica ignorar a consequencia danosa que se oporia a
atividade remanescente, a luz das complexidades jurfdicas e praticas que o insucesso dc
uma das empresas poderia criar, visto que o soerguimento de uma entidade do Grupo
Ol depen dc da recuperagao de todo o grupo conjuntamente, conforme exposto neste
Plano e na petigao inicial da Recuperagao Judicial.
2,6. Viabilidadc Economico-Pinanceira e Operacional do GRUPO Ol. Nao obstante
as dificuldades e fatores que acomctem o GRUPO Ol, culminando com o pedido de
Recuperagao Judicial, a atual siiuagao financeira e temporarla e passageira, possuindo o
GRUK) Ol todas as condigoes para reverte-la, diante de sua magnitude cconomica.
As atividades desempenhadas pelas Recuperamdas sao rentaveis e viaveis, gerando em
2Gt6 para o GRUPO Ol receita bruta de RS 45.000.000.000,00 (quarenta e cinco bilboes de
Rcais) e liquida dc cerca de RS 26.000.000.000,00 (vinte e seis bilboes de Reals). Alem
disso, cventos recentes reforgam a conclusao quanto a rentabilidade das atividades das.
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RECUPERANDAS c viabilidade do CRUPO Oi- Com o landmen to da nova marcn ^Oi"
obseivou-se ate p niomento 07 0 ccescimento na venda dos novos plaoos "Oi Total"; (ii)
o aurtiento significative do denominado RGU (urddadc goradora de i‘eceit3, equivalents
a cada service contratado), 07/7 incremento na eficiencia operacional, u tiv) a diminui^ao
da taxa de desiigamento de servigos.
Ademais^ e piibJico que se encontram em estagio avangadq duscussocs entre ANATEL e
Ministdrio das Comunicagoes para mudangas no ambiente xegulatonoy que pod'erao
resultar na transforma^ao das concessoes em autoriza^oes, bem como na alteragao do
regime jundico dos bens reverslveis, desonerando as concessionarias de muitas.de suas
obriga^oes e tomando-as mais competitivas em relagao as concorrentes que ope ram sob
o regime de autonza^ao, Ha, inclusive Projetos de Lei em tramita^ao avan?ada,
Voltados, justamente, a conferir maior seguranga a mudanga de modelo^ que beneficiard
todas as concessionarias e nao apenas aquelas vinculadas ao GRUPO Oi. Tais mudangas
impactarao positivamente a situagao das RECupbrandas e> portanto, sao tambem
consideradas como importantes para 6 efetivo soerguimento do Gkupo Oi, com a
preservagao de suas atividades empresariais e, consequentemente, a manutengao da
fpnte produtora e de postos de trabalho^ promovendo a ftingao social da empresa e o
estimulo ii atividadeeconomica, objetivos expressamente declarados na LFR c expresses
■em clau$ula$ p^tteas da Constituigao da Republica,
A viabilidade do Plano e das medidas nele previstas para a recup&ragao do GruEO Oi e
atestada e eonfirmada pelos Laudos, nos termbs do art. 53, incisos Ji e lilv da LP'R, os
quais cOnstam do Anexo 2.6 a este Plano.
3.

PimncipaismeiosoeRecureracAo

3.1.

Visao Gerai. O Grupo Oi prOpob a adogao das medidas elencadas abaixo qomo
fotma de superar a sua atual e.momentanea ense economico-financeira, as quais estao
detalhadasnas segoes especificns do presente Piano, nos termos da LFR e demais Leis
aplicaveis;
3.1.1. Reestruturacao dos Creditos: o GRUPO Of realizata uma. reestruturagao a
equalizagao de seu passive relativo .a Creditos Con&irsais e, a critdrio do
12
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GKU^O Ol, a Crediios Extracgncursais cujus titulares desejem se submetW N° Pr
aos efeitos destc Plano, nos termos da Clausula 4 deste Plano. Os Credores
Concursais conlinuarao a ser credores da ReCupEKaMDA que era a svia
respective devedora original, ressalvadas evenluais aHera^oes derivadas
de reorganiza^ocs societarias reaiizadas nos termos deste Plano ou
cMsposigao especifica em sentido diverso ncste Plano, & observado em
qualquer caso o disposto na Clausula 3.1.1.2 deste Plano.
3.1.1.1. As RECUPHKANPAS envidarao sens melhores esforgos para
cancelai: os respeclivos titulos emitidos e existentcs atualmente,
observado o disposto nas legisla^oes aplicaveis a cada uma das
junsdi^oes das RECUPHTtANDAS, e poderao tomar todas as
providencias cabiveis c necessartas em toda e qualquer jurisdiqao
aplicavet, incluindo Brasil, Estados Unidos da America e Reino
Unido, a fim de cumprir com as respectivas legislates aplicaveis
e implcmenlav as medidas previstas no presente Plano, podendo,
nestes cases, consultar terceiros relacionados aos titulos de
divida emitidos n0 exterior, como, por excmplo, instituigoes
depositarias, de forma a assegurar que as medidas a serem
impiementadas estao em conformidade com as legislates das
respectivas jurisdigo^ rcssalvado 0 disposto na Clausula 11.4.
3.1.1.2. Em decorrencia da natureza consolidada deste Plano, as
ReCUPERANDAS serao solidariamente responsaveis pelo
cumprimento de todas as obligates estabelecidas ne$te Plano.
3.1.2. Mediacao/Conciliacao/Acordo: o GrUPO Ol podera instaurar
procedimentos de Mediato/ConciliatoMcordo com sens Credores
constantes da Relagao de Credores do Administrador Judicial durante a
Recuperato Judicial, nos termos da Clausula 4.4, na forma das deeisdes
judiciais proferidas sobre o tema.
3.1.3. ALienacao de Bens do Ativo Permanent como forma de Jevantamento
dc recursos, o GRUPO Ol podera prom over a alienato dos bens que
integrant o ativo permanente (nao circulante) das Recuperandas aue^se
13
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encontram listados no Anexp 3,1.3, hem comcrde outros bens, mdveis Wi
im6vets, integrantes do sen al’ivo perrnanente, ha forma da: Clausula 5.1 e
• dp art. 66 da LFR, desde quo obsei-v^das eventuais cx-igencias,
autoriza^oes ou limita^oes regulatdrias necessaiias, notadamente no que
diz respeil:© a ANATEL.
3,1.4. Aumento de Capital - Novos Recursos: o GRUPOOl realizara ha forma da
Clausula 6 desie Plano e observado o disposto nO Contrato de Backstop
um aumento de capital de R$ 4.000.000.000,00 (quatro btlhoes de reais), de
forma ,a assegurar os recursos minimOs necessaries para faZer os
investimentos necassarios de CAPEX e modernizagao de sua
infraestmtura visando a implem.entagao do piano de negdeios
contemplado neste Plano.
3.1.5. Novos Recursos: o GRUTO Ol tambera podera prospectar e adotar
medidas, inclusive durante a Recuperagao judicial visandp a obtengao de
novos recursos hos.termos da Ciausul?i 5,3, medlante a implcmentagap de
eventuais aumentos de capital ou outras fonnas de captagao no mercado
de capitals, a serem aprovados nos termos deste Plano e dps respectivos
estatutos sociais das sociedades do Grupo Ol e desde que c?bservado o
disposto neste Plano e nos arts. 67, 84 e 1.49 da LFR. Eventuais novos
recursos captados no mercado de capitals terao natureza extraconcursal
para fins dp disposto na LPR, exceto no que diz respeito a eventuais
aumentos de capital, uma vez que nao representam obrigagdes de
pagamento.
3.1.6. Reorgahizagao Sbcietaria: o Grupo Ol podera realizar Reorganizagao
Societaria, nos termos da Clausula 7 deste Plano, visando a obtengao de
uma estmtura mais eficiente e adequada a implementagao das propostas
previstas neste Plano e a continuidade de suas atividades, ou quolquer
ouirra reorganizagao societaria que venha a ser oportvmamente deflnid-a
pelas Ri-CUPERandaS, desde que nao cause um Efeito Adverse Rclcvante
nas sociedades integrantps dp GRUPO Ol: fJ /
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3.1.7. Alteracoes Transitorias na Governanca: De modo a garanhr a execug^) n^p
das medidas prcvistas neste Plano e considerando os diversos :interessek
Visto
envoJvidos no ambilo da Recupeia^ao Judicial, este Plano contdm vegras
transitorias de governanga corporativa relativas h criagao de urn Conselho
dc Administra^no Transitdrio e fonna^ao de urn Novo Conselho de
Administra^ao, para assegurar a estabilidade institucional do Grupo Oi e a
implementagao deste Plano.
3.1.8. Pepositos Tudiciais: Apos a Homologaqao Judicial do Plano, o GRUTO Or
podera efetuar o i media to ievantamento do valor integral dos Pepositos
Judiciais que nao tenham sido utilizados para pagamento, nas formas
previstas neste Plano.
4.

RECSTRUTURA-CAO DOS Creditos

4.1 Creditos Trabalhistas. Obsevvado o disposto nas Clausulas 4.1.2 e 4.1.3 abaixo,
os Creditos Trabalhistas, conforme valores indicados na Re'la^ao de Credores do
Administrador Judicial, serao pagos cm moeda corrente nacional, apos o decurso do
prazo de carencia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da Homologagao Judicial do
Plano, em 5 (Cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no
ultimo Dia util do prazo de cardncia referido acima, e as demais no mesmo dia dos
meses subsequentes, mediante Deposito Judicial nos autos do Processo em que seja
parte o Credor Trabalhista ou caso o Credor Trabalhista nao seja parte em Processo
judicial, obsevvado o disposto na Clausula 13.4.
4.1.1. Os Creditos Trabalhistas ainda nao reccmhecidos na data prevista para a
realizacjao do primeiro pagamento estabelecida na Clausula 4.1 acima
serao pagos da seguinte forma, apos sereni reconhecidos:
(a)

se de titularidade de Credores Trabalhistas que nao sejam da
categoria de Credor Trabalhista Deposito Judicial, seu pagamento
sera efetuado, mediante depdsito judicial nos autos do respectivo
Processo, apos o transito em julgado da decisao que encerrar o
Processo e homologar o valor devido sem restar margem para
impugnacao pelo GRUPO Of, na forma da Clausula 4.1, iniciandp^# o

r
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prazo de 180 (cento e pitenta) dias de careiida mi data ern quera Tt0 PrQgJs^o j
referida decisao transitar em julgadp, vencendo-se a primeira parcela
no ultimo Dia Util do prazo de carencia rfcfendo acima e as denials
no mesmo dia dos meses subsequentes; ou
(b)

se de titularidade de Credores Trabalhistas Deposito Judicial (ou que
venham a se enquadrary caso algum Deposito judicial seja efetuado
pelo GrupQ Ot no respective) Processo em que se discuta o Credito
Trabalhista ein questao apos a apresenta^ao deste Plano ao Juizo da
Recupera^ao Judicial), seu pagamento sera efetuado na forma da
Clausula 4.1.2 abaixo.

4.1.2. Credores Trabalhistas Deposito Tudicial. Os Creditos Trabalhistas de
IrftulaJ’idade dos Credores Trabalhistas Deposito Judicial scrao pages
medianle o levantamento do valor do Deposito Judicial pelo respective
Credor Trabalhista Depdsito judicial, apos a Homologa^ao Judicial do
Plano, ate o Hrhite do valor do ireferido Credito Trabalhista constante da
Refagao de Credores do Administrador Judicial.
4.I.2.I. Na hipdtese de o Depdsito Judicial referido na Clausula 41.2
acima ser superior ao valor do respectivo Credito Trabalhista
constante da Relapao de Credores do Administrador Judicial, o
valor excedente sera levantado pelo Grupo Ol.
41.2.2. Na hip6lese de o Deposito Judicial referido na Clausula 4.1.2
acima ser comprovadamente inferior ao valor do respectivo
Credito Trabalhista constante da Relaqao de Credores do
Administrador Judicial, o saldo rernanescenle do respectivo
Crbditp Trabalhista sera pago mediante deposito judicial nos
autos do respectivo Processo, em moeda corrente nadonal, ap6s
a decisao do Juizo Trabalhista que homologar o valor devido e
depois do decursp do prazo de carencia de 180 (cento e oitenta)
dia$ a contar da Homologa^ao Judicial do Plano, em 5 (cinco)
parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no
ultimo Dia Util do prazo de carenciajeferido acima, e as demnis
\
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no mesmo dia dos meses subsequentes, semprc mediaiyte N° Prc^ds^o j
deposito judicial nos autos do respective Processo.
^ Visto '
4J.2.3. Observado o disposto na Clausula 4.1.2.1 acima, o valor do
Cr^dito Trabalhista de litularidade do Credor Trabalhista
Deposito Judicial sera page a titulo de verba indenixatoria,
compreendendo todos e quaisquer honorarios dos respectivos
Advogados Trabalhistas ou de outros profissionais, bem como
custas e despesas processuais incorridas pelo Credor Trabalhista
Deposito Judicial em questao.
4.1.3. Credito Trabalhista Fundacao Atlantico. Observado o valor constante da
Rda^ao de Credores do Administrador Judicial, o Credito Trabalhista
Fundacao Atlantico sera pago nas seguintes condicoes:
4.1,3*1. Careitcia: periodo de carencia de amortiza^ao de principal de 5
(cinco) anps/ contados a partir da data da Homologacao Judicial
do Plano.
4.I.3.2. Pamelas: amortizacao do principal em 6 (seis) parcelas anuais e
sucessivas, vencendo-se a primeira no ultimo Dia Util do prazo
de carcncia referido na Clausula 4.1.3.1 acima.
4.I.3.3. Turos/atualizacao monetaria: 1NPC ■+■ 5,5% (cinco e meio por
cento) ao ana, incidentes a partir da Homologagao Judicial do
Plano, sendo que (i) os juros/ntualizacao monetaria incidentes ao
longo dos 5 (cinco) primeiros anos a partir da Homologa^ao
Judicial do Plano nao scrao pagos neste periodo, sendo
cnpitalizados ao valor do principal anualmente; e (ii) oS juros
incidentes sobre d novo valor do principal serao pagos
anualmente a partir do dltimo Qia Util do mes em que se
completar o decurso do prazo referido no item (i) acima,
juntamentc com as parcelas de amortizagao do valor principal.

4.2. Creditosicom Garantia Real, Os Creditos com Carantia Real setao agi*upados e
pages da seguinte forma:
4.2.1. Carencia; perfodo de earencia de amorliza^ao de principal dc 72 (setenta e
dois) meses, contados a partir da data da Homologa^ao Judicial do Plano.
4'2.2. Principal: o valor do principal sera pago em 108 (cento e oito) parcelas
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no 15° (decimo quinto) dia
do 73° (septuagesimo terceiro) mes contado da Hombloga^ao Judicial do
Plano, e as demais no mesmo dia a cada mes subsequente, a partir do
primei.ro pagamentb, conforme percentuais do valor principal descritosna.
labela progressiva abaixo:
.Meses 4

Percentual 4o valor a set amortizado por mes

0 a 72*
73* a 132*

0,0%
0,33%

133®-a 179*
180°

3,67%
1,71 %

4*2.3. Turos: TJriP - Taxa de Juros de Longo Prazo, div'ulgada pelo Banco Central,
acrescido de2,946372%, sendo que:
(i)

os juros iricidentes ao longo dos 4 (quatro) primeirps anos a parlir da
Honioiogapao Judicial do Plano nao serao pagos neste periodo,
sendo capitaHzados amialmente ao valor do principal, de m,odo que
o saldo do principal ao final de cada ano seja o saldo inicial do
periodo somado dos juros capitalizados no periodo em questao,.de
acordo com a seguinte formula:
saldo final do periodo = saldo inicial do periodo x (l+t)DC/3(,Q,
em que t representa a taxa de juros/atualizacao mpn.etanV
contra tad as originalmente e DC representa diascorridos; e

\
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(ii)

a partirdo 15y (decimo quinto) dia do 49u (quaciragesiino novo) .ml^s
contado da: Homologagao Judicial do Piano,,os juros incidentes sdbre
O'novo valor do principal serao pagos mensaiment^. em moeda
c^iT^nte nacional,
o pagamento tptaj. do prindpal nos terirros
deste Plano.

4.2.4. Oemais condicoes contratuais: as RECUPERAISJDAS obrigarn-se a cumprir,
ate o pagamento integral dos Cnklitos com Garantia Real, os terrnos e
condicoes descritos no Anexo 4.2i4.
4.3;

Cred i tos Oui rografari6s.
4.3.1. Pagamento e Reestruturacao dos^Cr^ditos Ouirografaribs: Hsxeto se
d'isposto de forma contraria' neste Plaiio, cada Credor Quirografario
podern optar, h Sua discricionariedade, por ter a totalidade de setis
respectivos Creditos Quirografarios pages naiforma prevista na Clausula'
4.3.3,1 qu reestruturacios atraves das op^oes previstas nas Clausutas
4.3.1>2 e 43.1.3 abaixo, sem possibilidade de divisao voluntaria do valor
do cr^dito entire as referidas .opgdes e observados os respectivos 'Umites de
Creditos Quirografarios.
4.31.1. Pagamento lineal de Creditos Quirografarios: Exceto se
disposto de forms contraria neste Plano;
(i)

Credores Quirografarios tltulares dfe Creditos ME/EPP ou
Creditos Classe III no valor igual’oii inferior a RSJ.QOO.QO
fmi i Rea isV Qs Credores Quirografarios. quo escolberem a.
forma de pagarnerlto de ertiditps prevista nesta Clausula
'4.3.1.1 «terao sOus respectivos Creditos pagos em uma unica
parcela at^ o 20*' (vig^simo) Dia Util a con tar da
Homologagao Judicial do Plano ou do - Reco.nheci.mento do
Plano qa Jurtsdi^aO do Credor, conforme apHcavel/dimitado
ao valor do respectivo Cr^dito con^tante da Relagao de
Credores do Administrador JucJicia

t

t
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(ii)

Credores Ouirogi-afarios ti tula res de Creditos ME/EPP ci
Crdditos Classein em valor superior a RSl.QOQ.OO (mil Reais^:
Os Credores Quirografaribs poderao op tar, atravcs de
platafbrma eletrSnica a ser disponibilij&ada pela Oi no
endere^o eletronico vvwu^.rccjiihl cnm.br, pelo recebimcnto
nos termos desta Clausula 4.3.1rl desde que concordem em
receber apenas o valor de R$ 1.000,00 (mil Reals) cpmo
pagamento integral do seu respective Qredito Quirografario,
conforme aplicavel, comprecndendo, quando for o caso,
tod os e quaisquer honorarios advocaticios on de outros
profissionais, bem como eustas e despesas processua.is
incorridns pelp Credor Quirografario em questaO. Nessc
cpntexto, 0 pagamentPsera feito ale o 20u (vigesimo) Dia Util
contado do t(5rmi.no do prazo para a .escolha da opgao dc
pngamento de creditos a set realizada pelo respeclivo Credor
Quirografario atravds da plataforma eletronica a ser
disponibilizada pela Oi no enderego elctrbnico
vvvvvv.^vm^U,com.bi,, e nem o Credor ME/EFP on Classe III,
conforme aplicavel, nem sens advogados farao jus ao
recebimento de qualquer valor adicional aquele indicado
nesta Clausula 4.3.1/1.

43X2. Opcao de Reestruhira^ao I: Os Credores Quirografarios li tu la res
de Creditos Quirografarios ME/EEP ou Creditos Classe III
poderao optar pela Opgao de Reestruturagao I, pela qual seus
respectivos Creditos Quirografarios sprao reeslrulurados em ate
6 (seis) meses contados da data da Homologa^ao Judicial do
Plano, conforme os termos da Cliusula 4.3.1.2.1 e observndos os
limites previstos nos itens (a) e (b) abai.xO para Creditos
Quirografarios em Reals e D6lares Norte-Amencanos,
respectivamente:
(a)

Parte dos Creditos Quirografarios ME/fiPP ou Creditos
Classe III. sera representada em Rears pelo valor dos Creditos
Quirografarios Cm Reals que^optarem pelo Opfao dc
\
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Rcestrutura^ao ate 0 limite maximo de -R$ 10.000.000.000,
(dee bilboes de Rcais), sendo que cada Credor Quirdgrafario^
podern escolhei* uma das seguJntes opi;6es de pagamento: (i)
reestruturaqao do Crcdito Quirografado em Reals, conforme
OS termos £ condi(;oes previstos no Anexo 4,3.1.2(al); (ii)
debentures privadas, conforme termos e conduces previstos
no Anexo 4l3.1.2(a2); ou (iii) debentures publicas, nos
mesmOs termos e condi^oes das debentures privadas; e
(b) .Parte dos Creditos Quirografarios ME/EPP ou Creditos
Classe III sera represcntada em Dolares Norte-Americanos
p^lo valor dos Creditos Quirografarios em Dolares NorteAmericanos que optarem pela Opgao de Reestrutura^ao T,
pbservado p disposto no art. 50, § 2' da LFR, ate o iimite
maximo de USD1.150.000.000,00 (urn bilhao, cento e
cinquenta milhoes dc Ddlares Norte-Americanos) e paga nos
termos e condi^oes previstos no Anexo 4.3.1.2(b), com
assungao, pelas Recuperandas, dos dnus relatives a os
tributes porventura incidcntes no Brasil incluindo,. mas nao
se limitando, ao onus do imposto de renda reticlo na fonte
(gross up). Case as escolbas dos Credores Quirografarios da
opgao de pagamento prevista na Clausula 4.3.1.3 nao atinjam
o Iimite estabelecido na Clausula 4.3.1.3, eventual saldo
remanescente sera automalicamente sera acrescido ao Iimite
estabelecido nesta Clausula 4.3.1.2(b).
4.3.I.2.I. Obedecida a alocagao proporcional dos Creditos Quirografarios
que escolham a Opgao de Reestruturagao I frente £ totalidade
dos Creditos ME/EPR ou Classe lit*a serem pagos^dentro dos
limites estabelecidos nos itens (a) e (b) da Clausula 4<3.1<2)
conforme o caso, os Creditos ME/EPP ou Classe III qm questao
semo reestruturados da seguinte forma:
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a

Garencia: periodo de carenctirvde ampttixaSao de pnhcijJS
de 60 (sessenta) meses, contados a parlir dn Homologa^aq
Judicial dd Plano:

(b)

Principal: o valor do. principal se'r'a amortizado em 24
(vinte e- quatro) parcdlas semcstrais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no 25v (vigesinio quinto) dia do
66u (sexagesimo sexto) mes contado da Homojoga^ao
Judicial do Plano e as demais ho mcsrho dia a cada 6 (seis)
nieses a -con tar do primeiro paga men to, cohlorme
percentuais do valor-do 'principal, acrescido dos juros
capitaiizadps (conlorme item (e) abaixo), descritos ha
tabela progress!va abaixo:
Semestres

Percenhial do valor a ser amortizado por
scmestre

0 adO*
11- a 20L>>

0%

211a 33y

34-

2,0%

5/7%
5,9%

(c)'- Turps: (A'j para os Crc&itos 4M E/EPF ou Classe Til
de.npminad;os originalmehte: em Peals, incidirao juros.
cdrrespondentes.a taxa anual de. 80% (piteniia por cento)
do GDI; c (U) para os Creditos ME/EPP ou Classe UJ
■ denominados originalinehte eni Dolares NorteAmericanos, juros de 1,75% (uni vrrgula setenta O cihco
por cento) ;ao an6,. sendo que oS juros serao capitalizados
anualmente ap valor do principal e pagos SGmestraJrnente
a; patiir do. 25v (vigesimd quihto)'dia1 do 66" (sexagesimo
sexto) mes contado cia 'data/da; fHoinologa^ao Judicial do
Plano.
(d)

V
o

. ?v,.

'(a)

*%\

Cessao de. Pireitos: Os instrumentos cohtratuais que
vierem a ser cqlebrados com. tms Creclofeis Quirugrafarids
22

ME/EPP ou Classe It I, con fdrme o caso, e quaisqu
N° Proc
reinvindica^oes no ambito de tais instrumento^s
contratuais e quaisquer direitos legais, equilativos oti
quaisqucr .ouItos interess^s economieos previstos em tais
instrumentos contratuais ou deles decorrentes, somente
poderao

ser

transferidos,

cedidosf

contributdoS,

disponibilizados ou de oulfa forma alienados (no todo ou
ern parte), mediante notificagio as RECUPEKANDA5, nos
fernios do artigo 290 clo Cocligo Civil, e desde que
observados (i) o Codigo de Etica do Grupo Oi -disponfvel
nesta data no endere^o IUlp://ri.oi,aim,br e (ii) que a
respectlva cessao nao envolva pessoas fisicas ou juridicas
Indicadas na lista do Office of Foreign Assets Control
(OFAO, do Departamento de Tesouro dos E.stados tinidos»
da America.
43.1.2.2.

Lima vex atingido o lirhite estabelecido no ilietn (a) da CUusiila
43:1.2

acima

para

Creditos

QuirdgrafSrios

a

serem

reestrtiturados eni ileais ou 0 limite estabelecidp no item (b) da
Clausula 43.1.2 acima para Creditos Quirografarios a screen
reestruturados em Dolares Norte-AmericanOs, os Credores
titulares de Creditos ME/EPP pu Crdditos Classe III que tenham
escolhido a Op^ao de Reestruturaeao 1. terao parte de. seus
Creditos Quirografarios pagos confbrmc a oppao escolhida, de
forma pro yata e Ijmitado ao valor do respective Crbdito
QuirogTafcirio

constante

Administrador

Judicial.

da
Os

Relapao
said os

de

Credores

remanescentcs

do
serao

automaticamente alocados para .sevem pagos na forma da
Clausula 43,6 abaixo..
4.3.13. OpCao

de

Reestiuturairao JI:

Qs Credores Quifografarips

titulares de Creditos Quirografarios ME/EPP ou Crbditos .Classe
in poderao optar pela Op^ao de Reesirutura^ao II, pela qua] seuS
respectivos Creditos .Quirografarios -serao * reestruturados pelp
valor dos Crbditos Quirografarios em Ddlares Norte^Ainericanos
23
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mii
m
que optarem pela Opqao de Reestruturasao fl, ein ato 6 (se|fij

meses cpntadoi; da data da Homologacao •Judicial do PlanK N° Pro<
Visto
conforme os termos da Clausula 43.1.3.1 e observados o limite
maximo de USD 850.000.000,00 (ditocenios e cjnqueiita milhoes
de Dolares Noiie-Americanos) para Cr^ditos Quirogcafarios..
4.3.I.3.I. Obededda a alocagao proporciona-l dos Creditos Quirografarios
^que e$colhnm a Opgao de Reestrulura^ao 11 frente a tpialidade
dps Cr^diios ME/EPP oti Classe in a-serem pagos dentro do
limite estabelecido na Clausula 4.3.13, os Creditos ME/EPP on
Classe III em questao serao reestrulxvrados da seguinle forma;
(a)

Carencia; penodo de carenda de amortizagao de principal
de 60 (sessento) mese?, contados a p'artlf-da Homologacao
Judicial dp Piano.

(b)

Principal: o yalor dp prindpal sera arnortizado em 24
(vinte e quatro) .parcelas semestrais e sucessivas,
vencendo-se a primeira no 25° (vigesimo quinlo) dia do
66” (sexagesimo sexto.) mes contado da Homologacao
Judicial do Plano e as demaisno mesmo dia a.cada 6^ (seLs)
mesas a con tar do primeiro pagamento, confonm*
percentuais do valor do principal, acrescido dos juros
capitalizados (conforme item (c) abaixo), descdtos na
labela p rogressiVii aba.ixd;
Semestres
0aW
2J9 a33fi

0%
2,0%
.5,7%

34<‘

5,9%

l]*a2CP

.(c)

Percentual do valor a ser amortizado por
semestre

furos: juros de t’,25% (um virgula-Vinte. e-cincp pay cento)
ao ano, sendo que ds jurds serao capitaHiKidbs anualmPhte
\
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ao valor do principal e pages semestralmente a partir to n'o Pfo*
25- (vigesimo quinto) dia do 66^ (sexagesimo sexio)
Visto
cpntado da data da Homologa^aojudicial do Plano, sendo
que:
(i)

10% (dez por cento) dos juros incidehtcs ao Jongo dos
(50 (sessenta^ primeirOs meses a partir daJdfomblogagao
Judicial do Plano serao pagos semestralmente em
cJinKei.ro no 25tt (vige$irpo-quinto) dia* domes de cada
pen'odo de juros;

(ii)

ds 90% (noventa por cento) restanles dos
juros/atualiza^ao monetaria incidentes ao longo dos 60
(sossenta) primeiros meses a partir da Homologaqao
Judicial do Plano nao serao pagos neste periodo, sendo
capitalizados anualmente a0 valor do principal, de
modo que o soldo do valor do principal a cada final de
ano seja o saicio' inicial do periodo somado dos juros
capitalizados no periodo; e

+

(in) a partir do • 66“' (sexagesimo. sexto) mes contado da
Homologacjao Judicial do Plano, 100% (cem por cento)
dos juros/atualizagao monetaria incidentes sobre o novo
valor do principal serao pagos semestrdhnente, no 25°
(vigesimo-quinto) clia do th€s de cada periodo de juros.
4*31.3.2. Cessao de Pireitos: Os iristrUmentos contratuais que vierem a
-ser celeb.rados.com tais Credores Quirografarios ME/EP.P ou
Classe Hi, conforme o casof e quaisquer reinvindica^oes no
ambito de tais instrumentos contratuais e quaisquer direitos
legais, equitativps ou quaisquer outros intere$$es econ6.rn.icos
pvevistos em tais instrumentos contratuais ou delesdecorrentes,.
nao poderao ser transferidos, cedi dos, con tribu id o's,
disponibilizndos ou de outra fornia-alienados (no todo ou em
parte), induindo, mas nao se limitando, a titulo^d 'fub25
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particlpa^ao on desconto de quaisquer de tais instrumenfe;

C/3

o

contral\iais, de forma a alterar sou beneficiario final, sem >q
previo consentimento por escrito das Rec-UPERaNQAS e de toclos
os Credores Quirografarios ME/EPP ou Classe IK, confonne o
caso, que tenham escolhido a Op^ao de Rfiestruturagao II.
Adidonalmente, nenhum firms ou gravame, ou qualquer outto
direito previsto, em tais instrumcntos contratuais pod era see
concedido ou transferido por quaisquer dos Credores
Quirografados ME/EPP ou Classe III, con forme p caso, que
tenham escolhido a Opgao de Rcestruturacno H, sem o prevdo
consehtimento por escrito das RGCUPERANDAS e de todos os
Credores Quirografarios ME/EPP ou Classe HI, conforme o
caso, que tenham escolhido a Opgao de Reestaiturapao IL
4,3.13.3. Uma vez atingido o lirnite estabelecido na Clausula 43.13
acima para Creditos Quirografarips, os Credores h tula res de
Creditos ME/EPP ou Creditos Classe IK que tejiham escolhido a
Op$ao dc Recstrutura^ao II lerao parte de seus Creditos
Quirografarios pagos conforme a oppao escolhida, de forma pro
rata e limitado ao valor do respectivo Crddito Quirografario
constanle da Relagao de Credores do Administrador Judicial.
Os saldos remanescentes serab automaticamente alocados paca
serem pagos na forma da Clausula 43.6 nbaixo,
4313.4. Caso as escolhas dos Credores Quirografarios desta oppao'de
pagamento nao afinjam o lirnite estabelecido na Clausula 4313
acima, eventual saldo rcmanescente automaticamente sera
acrescidp ao limite estabelecido na Clausula 43.1.2(b). Da
mesma Forma, caso as esepihas dos Credores Quirografarios da
oppao de pagamento prevista na Clausula 431.2(b)1 nao
atinjam o limite estabelecido naj Clausula 431^2(b), eventual
saldo remonescente sera automaticamente acrescido ao limite
estabelecido na Clausula 431.3. /vs
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43.1.3.5. Pemais condicoes contratuais: As deitiais condi(;6es aplicafes^ils
ao pagamcnto dos Cr^ditos Quirografarios na forma prevista\a
Clausula 4.3.1.3 estao descritas no Anexo 4.3.1.3.5, com Visto
assungao, pelas Recupcraiidas, dos onus relatives-aos tributos
porventnra incidentes no Brasil incluindo, mas nao se
iimitando, ao onus do imposto de rend a relid o na fonle (gross
up).
4.3.2. Pagamento de Creditos Ouirografarios Pepositos Tudiciais: Exceto se
disposto de forma contraria neste Plano, os Creditos ME/EPP de
titularidade dos Credores QuLrografarios Parceivos ME/EPP Ocpositos
Judicials e os Creditos Classe HI de titularidade dos Credores
Quirognjfarios Parcciros Classe III Deposilos [udiciais constantes da
Rdagaq de Credores do Administrador Judicial e reconhecidos pelas
RECUPERAN*DA§, neste ultimo caso abservados os termos da Clausula
4.33.2/ scrao pages mediante o 'levantamcnto do valor do Deposito
Judicial pelo respective Credor Quirografario Parceiro Deposito Judicial
apos a Komologagao Judicial do Plano, ate o limite do valor do referido
Creclito Quirografario, conforme o caso, constanteda Relagao de Credores
do Administrador Judicial e recoiihecido pelas ReC-OPERaNDAS, neste
Ultimo caso observados os termos da Clausula 43.2.2.
43.23. Sem prejufao do disposto ha ClauSula 43.2 acima, o pagamento
dos Creditos Classe III de titularidade dos Credores
Quirografarios Pafceiros Classe III Depositor Judiciais sera feito
de acordo com os seguintes percentuais de desagio do valor do
referido Credito Classe III constantc da Rdagao de Credores do
Administrador Judicial e reconhecido pelas ReCUPERANDAS, neste
ultimo caso observados os termos da Clausula 43.2.2, conforme
descrito na tabela progressiva abaixo;
IntervaJo de Valor de Credito
Ate R$ 1.000,00
RS 1.000,01 a R$ 5.000,00;

% de Desagio
0,0%

15,0%
27
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R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00
-R510.000,01 a R$ 150,000,00
Aciina de RS 150.000,00

20,0%
30%
50%

m
<^so

Visto

4.3.2.2, Os Cfeditos Quirogtaftrios, cOnforme aplicavel, ainda nao
reconhccidos na data prevista para a realizafao da escolha pelp
respectiyp Credor Quirogi cifajip atrav^s da platafonna eletronica
a ser disponibilizada pela Oi no enderPgo eletr6nico
ivwvv.ruciud Lom.br, e que, a,p6s serem reconhecidos, sejam de
titularidade de Credores QuLrografarios ME/EPP ou Classe ILI
que sejam Credores Quirografarios Parceu-os ME/EPP Depdsito
Judicial ou Credores Quirografanos Paiceiros Classe JJJ Deposito
Judicial, conforme apiicave), seraq pagos na forma da Clausula
4.3.2 cicima e^. conforme aplicavel, tanib^m observado o dispostq
na Clausula 4.3.2J. acima. Niesta hipotese, o Credor
Quirografario Parceiro Deposito Judicial cm questao (i) nao
podera apresentar impugnagao ou questionar de qualquer outra
forma o valor indicado na Relagao de Credores do
Administrador Judicial ou documento equivalenfce ou, (ti) caso o
CRUPOOr apresente impugnagao ao valor indicado na Relagao de
Credores do Administrador Judicial ou.docurr>eoto equivalente,
devera eoncordar com o valor indicado na respectiva
impugnagao do GrupoOi.
4.3.2.3, Caso, ap6s a a presen tagao deste Plano ao Juizo da Recuperagao
Judicial, algum Deposito Judicial seja efetuado pelo Grupo Oi: no
respective Processo cm que se discuta o Credito Quirografario
em questao, e o Credor Quirografario em questao aceite as
condigoes previstas nas Clausulas 4.3.2 e 4.3.2,1, conforme
aplicavel, de modo que seu Credito Quirografario se enquadre
no conceito pi:evisto na Clausula 4.3.2.2 acima, tals Crcditos
Quirogfafarios tambefn poderao ser pagos na foiTi\a da Clausula
4.3.2 adma e, conforme aplicavel, tambem observado o disposto
na Clausula 4.3;2.1 acima. Nesta hipotese, o Credor
Quirografario Parceiro Deposito Judicial epj/questao (i) nao
28
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i
podera apresent^r impugnagao ou qudStionar de qualquer outla> a?
forma o valor indicado na RolagaO de Credorea
Administrador Jitdicial ou doeumehto equivalente ou, (ii) caso o
GruPOOi apresenle impugna^ao no valor indicadoxia Reja<-ao de
Credores do Administrador Judicial ou dQeumento equivalentC/
devera concordar com o valor indicado na respectiva
impugnacfio do GrupOOi.
4.3.24*

hipotese de o Deposilo Judicial referidcna Clausula 4.3.2
acima ser superior ao valor do respective Cr^dito ME/EPP ou
Classe III (neste ultimo caso apurado apos a deducao do desaglo
indicado Clausula 4.3.2.1) constante da Relagao de Credores do
Administrador Judicial e reconhecidb pelas RpCUPtlRANPASy nesie
ultimo.: caso observados os termos da Clausula 4.3.2.2< o valor
excedente sera levantado pelo GRUPOOi.

4.3.2.5. Na hipotese de o Deposit© Judicial referido na Clausula 4.3.2
acima ser comprovadamente inferior ao valor do respective
Credito ME/EPP Ou Classe 111 (neste ultimo caso apurado apps a
deduce do desaglo indicadp Clausula 4.3.2.1) constante da
Relacao de Crcdores do Administrador Judicial e reconhecido
pelas RecuperamdaS, neste ultimo caso observados os termos da
Clausula 4.3.2.2, o saldo remanescente do 'respective Credor
Quirografario Parceiro Deposito judicial, conforme o caso, sera
page em moeda correnle nacional apos a decisao do Jujzb
copipetente que homologai: o valor devido, na forma da
Clausula 4.3,6 abaixo.
43.2.6. Para fins do disposto nas Clausulas:4.3.2 e 43.2.4 acima, em ate
20 (vinte) Dias Oteis d-ias a contar do t^rmino do prazo para a
escolha da op(;ao de pagamento de creditos a ser realizada pelo
respectivo Credor Quirografario atraves da plataforma eletronica
a ser disponibilizada pela Oi no endereco eletronico
jy vv-w -rociud.o.un.br. o Credor Quirografario Parceiro Deposito
Judicial cm questao, juntamente com lodos os seus, advoga^05
29
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consfcituidos 310s autos, inclusive aqueles titulares do honorarios
de sucumbencia, e a RecuperaNDa devcrao apresentar Petigao
Conjunta ME/EPP ou Classe ill, tonforme o case, requerendo ao
Jmzo competente (i) a expedigao dos respectivos alvai^s judiciais
para levantamento do Dep6sito Judicial, na forma descrita nas
Clausulas 4.3.2 e 4.3.2.4 acinia^ comforme aplicavel, c (uj a
extingao; batxa da distribuigao e arquivamento definitive do
Proccsso. O levantamento do Deposito Judicial, em qualquer
circunslancia^ somente podera ocotter ap6s a homologagao pelo
J'ufzo competente do valor devido, nos termos da Petigao
Conjunta ME/EPP ou Classe Ill, conforme aplicavel.
43.2.7. Observad'o o disposto na Clausula 4.3.2.4 acima, 0 valor do
Credito ME/EPP ou Classe ITT de tilularidade do Credor
Quirografario Parceiro Deposito Judicial, conforme aplicavel,
sera considerado como compreendendo todos c quaisquer
honorarios advocaticios (desde que os honorarios advocajicjos
nao estejam ja constando na Classe 1 na Relagao de Credores do
Administrador Judicial) ou de outros profissionais, bem como
custas

e

despesas

processuais

incorridas

pelo

Credor

QuirOgrafario Parceiro Deposito Judicial em questao. Nesse
contexto, ncm

o fespectivo -Credor Quirografario

Parceiro

Deposito Judicial, nem seus advogados faraojusao recebimento
de qualquer valor adicional aqtiele consfante dn Relagio cle
Credores

do

Administrador Judicial

e

reconhecido

pelas

R ECU P EU AMDAS, neste ultimo caso observados os termos da
Clausula 43.2.2 (e, conforme aplicavel, observado o disposto na
Clausula 43.2.1), para 0 respective Credito ME/EPP ou Classe

TIL
433. ReestruturacaO

de

Bonds:

Dada

a

natureza

dos

Stus

Cr^ditos

Quirografarios, representados por titulos e mi lid os e negociaclos no
exterior e regulados por leis estrangeiras, bem corriO sujeitos as leis e
demais xiornnas aplicaveis nas jurisdigoes on.de tais titulos sao negociados,
e ainda, dada a complexidade procedimental jawa implementar a

\
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reestruturagao clos seus Creditor Quirografarios em compara^ao1 ad^ B
%
demais Credores Quirografarios, os Credores Quirografarios Bondholders V Wpfefp®
terao os seus C red ifos Quirografarios dos Bondholders reestruturados \—JOf-z
Visto

exclusivamcnte de acordo com o disposto riesta Clausula 4,3.3. A
depender da emissao e do valor dos seus respdetivos Creditos
Quirografarios dos Bondholders, os Credores Quirografarios Bondholders
deverao manifeslar expressamente a op^ao pela reestruturagao de seus
Greditos Quirografarios dos Bondholders em uma das formas previstas
nas Clausulas 4.3.3.1 ou Clausula 4.3,3.2 abaixo, observado 0
■proccdimento-disposto na Clausula 4.5.5 deste Plano:
4.3.3,1. Opcao Creditos Quirografarios dos Bondholders Nao^
Qualificados: Os Credores Quirografarios Bondholders Nao.Qualificados quev no ato de sua opgao por meio do envio da
Notificagao Opgao de Pngamento, declararem e comprpvarem
que sno titulares de Creditos Quirografarios dos Bondholders
com ‘valor maximo de ate USD750.000,00 (setecentos e Cinquerita
mil Doiarcs Norte-Americanos) (ou o equivalente em Reals
convertidos pela Taxa de Cambio- Conversao), ‘terao sens
respectivos Creditos reestruturadds nos termos desta Clausula
4.33.1 e suas subclausulas abaixo:
•(a)

Limite de Creditos'Quirografarios dos Bondholders NaoOualificados: O valor maximo e o total dc Creditos
Quirografarios dos Bondholders Nao-QualificadoS a serem
reestruturados nos termos desta Clausula 433.1 estara
limitado a USD5()l).000,000,00 (quinhentos milhoes de
Dblares Norte-Americanos).

(b)

Desagio: A reestruturaqao de Creditos .Quirogra/cirios dos
Bondholders Nao-Qualificados prevista na Clausula 433.1
ilnplicara na redu^ao do respective Credito Quirografario
dos Bondholders Nao-Qualificados no percentual de 50%
(rinquentn por cento). Para todos os fins, o desagio sera
aplicado primeifamente aos [111*03,^300^5 posteriormente,
31

a parcels do principal que compoe ps Crcditos\S
Quirpgrafarios dos Bondholders submetidos a Clausula ^
4/3.3,l
(c)’ Carencia: Periodo de carencia de amortixafao de pirindpal de
6 (sds) anps> contatPs a pariir da data da Homologagap
judicial do Plano.
(d)

Principal: O valor do principal sera equivalente a 50%
(cinquPnta por cento) dos ,Q4dltos Quirografarios dos
Bondholders Nao-Qiia:!if;icados, limitado ao valor de
USD250.000.00Q>00 (duzentps e cinquenta milhoes de DOlares
Norte-Americanos), e sera amortizadp em 12 (doze) parcel as
•semestrais e sucessivas^ vencendo-se a primeira no 15u
(decimo quintp) dia do 78u (septuagesimo pitavo) ‘mes
contadp da .Romqlogapao Judicial do Plano e as demais no
mesmo dia a cada 6 (sei$) meses a conlar dp ^rimeiro
pagamentp, topfprme percentuais do valor do principal
.acrescido cips jurqii eapitalizados'lconfornifi item (d) abai^p)/
descritos na tabpla progressiva abaixp:
Semestres
0 a 1213V-a .W

Wn23Q

.24°'
(e)

Percentual do valor a ser aniorHzado ppr
semestre
0%
4>0%
12,66%
12,70%

1 uros; locidencia de juros de 6% (sPis por cento) ao anp pm
Dolares Norte-Americanos sobre o Valor do principal, a*
partir da data da Homologagao do Plano, sen do
capitalizadps anualmente ao -valor dp principal e pagos
anualnicnte a partir do 15u (decimo qulnjto) dia do 7SQ
(septuagesimo oitavq) mes contado da data da Homologapap.
Judicial do Plano:
//Z
\
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Demais condiyoes contratuais: as demais condiqoe
aplicaveis a reestruluragao dos Creditor Quirografarios dos
Bondholders Nao-Qualificndhs na forma prevista na
Clausula 4.3.3.1 estao descritas no Anexo 4.3.3.1(f).

4.3.3.T.]. Caso o Credor Quiragrafario Bondholder Nao-Qualificado (x)
nao manifesto expressa e lempestivamente sua opgao para
roceber o pngamenfo de sen respective Credito Quirografario
dos Bondholders Nao-Qualificado$ na forma da Clausula
4.3.3.1; e/ou (y) nao comprove o atendimento da concligao
eslabelecida nos termos da Clausula 4.3.3.1, tal Credor
Quirografario Bondholder Nao-Qualificado tera a integralidade
do sen Credito Quirografario dos Bondholders NaoQualificados integralmenLe alocados para serem pagos na
forma da Clausula 4.3.6.
4,33.1.2. Caso seja atingido o limite estabelecido na Clausula 4.3.3.1(a)
acima, os Credores Quirograf^rios Bondholders NaoQualificados titulares de Creditos Quirografarios dos
Bondholders
Nao-Qualificados
cujos
creditos
sejam
reestruturados na forma prevista ncsta Clausula 4.3.3.1 terao
parte de sens Creditos Quirografarios dos Bondholders NaoQualificados pagos conforme a opgao escolhida, de forma pro
rntn 0 limitado ao valor do respective Crddito Quirografano do
Bondholder Nao-Qualificado. Os saldos remanescentes serao
automaticamente alocados para serem pagos na forma da
Clausula 4.3.6 abaixo.
^■3*3*2* Op^ao Creditos Quirografarios dos Bondliolders Oualificados:
Observadas as Condi^oes Precedentes indicadas no Anexo
4.3.3.5(c), os Credores Quirografarios Bondholders Qualificados
titulares de Creditos Quirografarios dos Bondholders
Qualificados em montante acima de USD750.OQO,OQ (sctecentos e
cinquenta mil Ddlares Norte-AmericaiTps) (pu o equivalente em
33

V

4*

40 EJIWJo

/
/

253268

%\

V
o

&
Keai^ conVerticlos peia Taxa de Cambio Conversao) quo express^ n® ProcMo /
e tempestivamente elegerem opqao de pagamento estabelecida >
Visto
nesta Clausula 4.3,3.2 poi; meio de -eiwio da Molifica^ao Qpqap
de Pagamento terao seus respectivos Creditos Quirografarios dos
Bondholders Qualificadds reestniturados e pages mediante a
entrega de pa cote composto por Novas biotas, Agoes.PTIF, Novas
A-^oes Ordinarias — l e Bonus de Subsciiqao, na forma das
Clausulas 4.33*3, 4.3.3.4,4.33.5 e 43.3.6 abaixo:
(i) agoes ordinarias de emissao da Oi detidas pela .PT.LF, sob a
forma de ADRs;
(ii) urn pacote edm (a) Novas Notes, (b) Novas A^oes Ordinarias
-1 sob a.forma de ADRs e (c) B6nus.de SubscrigSo; .a serem
emitidos pela Oi;
sendo certo que a diferenga ehlre o valor total dos Creditos
Quirografados dos Bondholders Qualificados e q prego
global das a^oes de emissab da Oi detidas pela PTTF, Novas
Notes, Novas Ac^oes Ordinarias -1 e Bonus de Subscrigao sera
utrlizada para absorgao de prejuizo a conta de acionistas, nos
termos do art. 64? §3P do Deereto-Lei 1598 de 1977 e do
Parecer Normativb CST n8 04 de 1981, A diferenga que nao
puder ser absorvida dessa maneira sera considcrada comb
tendo sido objeto de remi^sao, como o primeiro passa na
implementagao da presente Clausula 433.2, e tera side
aplicada primeiramente aos juros, er apenns posteriormente>
a parcela do principal que cgmpoe os Creditos
Quirdgrafarios dos Bondholders Qualificados.
43v3,2.1. Razoes de Troca: Para cada. DSD 664.573,98 (seiscentos e
sessenta e quatrb mil, quinhentos esetenta elres Ddlares
Americanos e noventa e oito centavos de Dolares NqrteAmericanos) em Creditos Quirogra.farios dos Bondholders
■Qualificados, convertidos pela Ta^a^de Cambio Conversao, o
\
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resp^ttiyo C re dor Quirografario Bondholder Qualifi'c
reccbcra eumulativam^nter:
(i),

9;T37 (nove milr' cento e trinla e sete) acoes ordinaria$ cie
emissao da Or detidas pel a PTIF, sob a forma de ADI^,
ataalmentc;mantidas pela 05 ehi tesouraria;

(ii)

um pacote com:
(a) Wdyas A/ofts ernitidas ao prdC'0 global de emissaci USD
145i262;00 (cento e quarenla e cinco niily duzeritos e
sessenta e dois Dolares Norte-Americajios), o qua!
Compreende o-valdr de face de USD 130 000,00 (cento e
Irinta mil .Dolares Norte-Americaiios) e. um premio iia
eiriissao de. USD 15.262,00 (quinze mil) duzentOs e
;sessenta e dois Ddlares iSJorle-Arnericanps)y justificado
pel a alTatividade, nos termos das Clausulas 4.3.3.3;
(b) 119.017 (ceiito e dezenove mil. e dezessete) Nbyas‘
Agues Ofdinarias r J Sob forma de ADE.s> comp
resiiltado de Aumento de Capital/Capitalizagao de
Creditos ap6s a Hpniologagap Judicial do Pla.no> nos
termos das Clausulas 4.3,3.5; e
(C) 9.155 (nove mij cento e cinquenta e cinco) Bonus de
Subscrigao dc ehiissao da Oi comp vanfagein adicional
ao resuUado do Aumento de Capital Capitalizagao de
Creditos apos a Homologagao Judicial do Plano, nos'
termos das Cliusulas 4.3&6?

4:33-2.l4.As ra^oes de troc?i preyi^tas na Clansuja 43&2.X
preSsupoem. que a quantidade de agdes ordinarias e
preferencias dc emissao da. Oi na data de,ste Plano e de
825.760.902. Nla hipdtese de eventual auriientp de numero
de agoes de emissao da Oi, as. .qtumtidades de agoes
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recebicias pelps Credores Quirografarios Bondholders^ N°
Qualificados decorcentcs das razoes de hoca deverao ser
Visto
propordonabnente ajustadas.
4.3.3.3* Novas Notes. As Novas Notes serao Gmitidas por Oi ou uma
subsidinria integral de Oi e, na quajidade de garantidoras e
devedoras solidarias, pelas demais RECW'&RANQAS, ate 31 de
julho de 2018. As Novas Notes serao emitidas em multiples de
USDi.000,00 (mil Dolares Norte-Americanos) e os montantes em
ereditos que nao atingirem o referidd multiple de USD 1.000,00
(mil Ddlares Ndrte-Americanos) serao desconsiderados para fins
desta Clausula 4.3.3.3; hao havendo fecionamenlo ou
recebimento proporeional. Para fins de esclarecimcnto,
liipoleticamenta se um Credor Quirografario Botulholder
Quailficado liver urn erddito para receBimenlo de Novas Notes
eqgivalente a USD131.500,00 (cento e trinta e um mil e
qu.inhentos Dolares Norte-Americanos), ele recebera somenle
Novas Notes com valor de face equivaiente a 1)50131.000,00
(cento e trinta e um mil Dolares Norte-Americanos), sendo
desconsiderado para os fins desta Clausula 4.3.33 o valor
residual de USD500,0p (quinhentos Dolares Norte-Americanos).
A emissao das Novas Natos observara os seguinies tennos e
condifoes:
(a)

Valor Litnite da emissao: As Novas Notes serao emitidas na
forma da Clausula 43.33, em. Dolares Norte-Americanos, .e
terao o valor de face maximo de R$ 6300.000,000,00 (seis
bilboes e trezentOs milhoes de Reals), Convertido pela Tar\a
de Gatnbio ConversaO, o que equivalc ao valor de face
mdximo de USD 1.918.100.167,45 (um bilhao, novecentos e
dezoito milhoes, cem mil, cento c sessenta c sete Dolares
Norte-Americanos e qua/enta e cinco centavos dd Dolares
Norte-Americanos).
/
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•(b)

VencLmento; O vencirn^nto das Novas Notes se dara n
(setimo) ano apos a Data de Emissao das Notes.

(c)

Principal: O valor do principal das Novas Notes sera pago
em parcels itnica com vencimento no 5° (quinto) dla do 84°
(octog^simo quarto) tries apAs a Data de Emissao das Notes.

(d)

Itiros: A incidencia e.o pagamento dos juros poderao ocorrer
mediante uma das formas p^evistas nos itens (i) e (ii) .abaixo,
a exclusive criterio da Oi:
(i)

Ihciclencta de jurps de 10% (dez por cento) ao anp ern
DAiares Norte-Americanos sqbrc o valor do principal, a
partii; da data da Homologa^ao do Plano, os quais serao
pagos semestralmente em diriheiro, no15U (quinto) dia
do 6W (sexto) m§s conlado da Data de Emissao das
Notes e o$ demais pagqmentos a cada 6 (seis) meses a
.contar do primeiro pagamento de juros; ou

(ii)

Durante ps 3 (tres) pri,metros anos contados da data da
Homologapao Judicial do Plano a

incidencia e o

pagamento dos juros ocor.rerao conforme previsto no
item (,y) abaixo e a partir do 4tt (quarto) ano contado da
data da Hbmologaqao judicial do Plano, incidencia e o
pagamento dos juros ocprrcrao conforme previsto no
item (i/) abaixo:
(,v) Ate o -3Q (terceiro) ano contado da data da
KomolOgat-ao Judicial do Plano, incidencia dejuros .de
12% (doze por cento), ao ano em Delates NorteAmericanos

sobre

o

valor

do

principal,

pagos

semestralmente na forma prevista nos itens "a" e "b"
abaixo;

^
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a. 8% (oito por cento) dos juros anuais pages\SvNo pj
dinheiro, no 5° (quinlo) dia do 6" {sexto) me^
contado da Data de Emissao das Notes e os
denials pagamentos a cada 6 (sets) meses a contaf
do pritneiro pagamento de juros; e
b. Os 4% (qualTo por cento) restajites
capitalizados semestralmente ao valor do
principal, sendo -a primeita capitalizagao no
(quinto) dia do 6° (sexto) irtes contado da Data de
Emissao das Notes e-pages no 5,J (quinto) dia do
36u (trigiesimo sexto) mes apos a Data do Emissao
das Notes, de modo que o saldo do valor do
principal ao final do 3° (terceiro) ano seja saldo
inicial somado dos juros capitalizados no pen'odo,
(y) A. partir do 4^ (quarto) ano contado da data da
Homologagao Judicial do Plano, incidcncia de juros de
10% (dez por cento) ao an©- erh Ddlares NorteAmericanos s.obre o valor do principal, os quais Serao
pagos semestralmente em dinheiro>.no 5M (quinto) dia
tries decada periodo de juros.
(e)

O direito dos Credores Quirografarios Bondholders
Qualificados de receber as Novas Notes sera sempre limitado
ao percentual que seu irespectivo Credito Quirografarib
Bondholder Quaiificado representa da soma total do$
Creditos Quirografarios dos Bondholders. Qualificados que
venham a lempestivamente eleger a opgao nos termos da
Clausula 4.3,3-2.

.(f)

Demais cohdicoes contratuais: as Novas Notes serao
emitidas sob legislagao de Nova York para, livre negociagao
no niercado interhacionai, com asSimgao, pelas Devedoras,
dos onus relatives aos tributes? porventura incidentes no
38
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Bfasil incliiindo, mas nao se limita^do, ao 6nus do impo^
~ N° Probaiso
de renda rctido ha fonle (gross up), observando-se e se\i
Visto
preju(zo a? condigdes aplicaveis as Novas Notes describs no
Anexo 4.3.3.3.(f).
4.3.3*4. Acoes PTIF: As A<pe$ PTIF serao distriburdas aos Crjedores
Quirografarios Bondholders Qimlificados, na proporgoo .dps
respectivos Creditos Quirograforios bondholders Qualificados
ate 31 de julho de 2C1JS, eondiciohada a aprova^ao de piano de
composigao a ser oferecido pof qualquer das 'RECUhERANOAS
pernnte a justiga holandesa.
4r3.3.5. Aitmento de Capital — Capitalizacao de Creditos: As Nova?
A<;des Ordinarias - I serao erriitidas pela Oi em aumcnto de
capital por subscri<;ao privada, mediante a capitalizagao de. parte
dos Creditos Qttirografarios cios Bondholders,Qualificados qufc
tiyerem lempestivamente eleito a op^ao da Clausula 4.3.3.2 na
forma deste Plano, observadas as nonrias regulnmentares
aplicaveis, e conferirao os mesmos direi.tos conferidos pelas
demais a^5es ordindrias de emissao da Oi ern circula^ao. A
emissno da$ Novas A<;des Ordinarias -1 Pbservata o disposto no
artigo nu 171, §29 da Lei n° G.404, delo de dezembro de 1976, c os
seguintps termos e condigoes;
(a)

Valor hmite da emissao: Serao emitidas ate 1756.054.163,
(iim bilhao, setecehtas e cinquenta e seisxmlhoes, ciriquerita e
qtiatro" mil, cento e sessenta e pes) Novas Agoe? Ordinarias ~
i, com uni prego unitarip de emissao entreRS 6,70 (seis Reals
e setenta centavos) e RS 7,00 (sete .Reals), de modo quo P
montante total do Aumehto de Capital - Capifalizacao de
Creditos sera entre R$ ri.765;562.892/10 (onze bil-hpes,
setccentos e sessenta c ci.nco mi I hoes, quinhentose sessenta e
dois mil, oitocento$ e noventa e dois Reals e dez centavos) e
RS 12.292.379.141,00 (doze bilhocs, duzentos e noventa e dois
39
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milhoes^ trezentos e seLenta e nove mil, cento e quarenta \
um Reals), iritegralizado mediantc a capitalizagao de parte
dos 'Cr&Jitos Quirdgrafarios dos Bondholders Qualificados e
sujeiio ao direito de preferenda dos atuals acionistas da Oi
na forma prevista ahaijco-.
(b)

Direito de Preferenda: A eniissao das Novas A foes
Oidin&rias - l devera observarf conforme aplicavel, o direito
de preferencia pfevisto no art. 17.1 e seus§§;2° e 3U da. Lei das
S.A., de 15 de dezembro de 1976. Nesse contejito^ se exerddo
0 direito de preferencia pelos atuais acionistas da Of,, as
rmportancias por eles pagas Serao -ontregues aos Credores
Quirogi:afarios Bondholders Qualificados titulares. dos
Creditos Quirografafios dos Bondholder^ Qualificados a
gerem capitalizados;

(c)

Condicoes Rrecedentes - Aumento de Capital Capitallzayao
de Creditos: O Aumento de Capital Capitalizafao* de
Cr^diLos ocorrera tap logo quanto possi've! ate 31 de julho de
2018, mas desde qtie verificadas ou expressa e formaimente
dispensadas pelos Credores Quirografarios Bondholders
Qualificados em Reuniao de Credores prevista na Clausula
8.1, conforme previsto no Anexo 8.1, as Condifoes.
Piecedentes para o Aumento de Capital — Capitalizagao de
Creditos estabelecidas no Aiiexo 4.3.3.5(c)

4.3.3.6. Bonus de Subscri^ao de emissao da Oi: Os Bonits de Subscrifao
serao emitides pela Oi, como yantagem adicional, a emissao das
Novas Afoes Ordinarias .1 cOmO resullado dp Aumento de
Capital Capitaliznfi3o de Creditos capitalizapao de creditos
prevista na Clausula 43.3.5, observadas as norn'ias pplicaveis e
hos seguintes term os e condifoes:
(a)

Prazo de Exercicio: Os Bonus de Subscrifao seroo exerefveis
a qualquer momento a partir de 1 (tim) ano da data da sua
\
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eririssao, por inti prazo de 90 (noventa) dias. O ihfci §d°3TO
o ■
/ r Tl
prazo dc exercicio sera antecipado nas seguintes hip6t£e£J° Pro
(i) divulgagao de Fato Relevante sobre a reoliza^ao •C Visto
Aumento de Capital Novos Recursos previsto na Clausula 6
e no Contrato de Backstop; ou (ii) m hipotese de rcalizagao
de qualquer operafao que implique na alfcera^ao do Controle
da Oi, o que ocorrer pricneiro. Para os lins do item (i), a Oi
informara o mercadO/ por meio dc Fato Relevante, com
antecedencia minima de 15 (quinze) Dias Uteis da asSembleia
geral de acionistas ou reuniao do Conselho de Administragao
para deliberar sobre Aumento de Capital Novos Recursos de
forma que os seus titulares pOssam ter um prazo suficiente
para exercer os Bonus de Subscrigao e ser-lhes assegurado o
direito de preferencia na subscrigao do Aumento de Capital
Novos Recursos.
(b)

Direito de Receber Acoes Ordinariasr Os bonu$ de
subscrigao ^erao atribuidos gratuitamente como vantagem
adicional aos subscritpres das agoes emitidas confornie a
Paiisula 4.3.3.S e cpnferirao aos sous ti tula res o direito d,e
receber agoes ordinarias de emissao da Oi, mediante o
pagamento de um valor em Reals, nao superior a USD0/Q1
(um centavo de Dolores Norte-Americanos) por Nova Agao
Ordinaria - t para exercicio do Bonus de Subscrigao, na
proporgao de 1 (yma) a.gao ordinaria para, cada Bonus de
Subscrigao.

(c)

Numero de Bonus de Subscricam Seiao omitldos at^
135.081.089 (cento e trinta e cinco milhoes, oitenta e um mil,
oitenta e nove) Bonus de Subscrigao.

4.3;3.7. O Grupo Oi obriga-se a ehtregar ao Trustee doS Bonds as Novas
Agoes Ordinarias - 1 sob a forma de ADRS/ -conforme o caso, em
pagamento aos Crcditos Quirografarios dos Bondholders
Qualifjeados de titularldade ck)s Credores Quirografarios
41
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Bondholders

Qualificados

que

elegeram

a

op<;ao

a
o
prafc

reeshUlura^ao dos seus respectivos Crdditos Quirografarios dqs
Bondholders Qualificados na forma da Clausula 43.3.2, nos
■termos

das

Escrituras

de

Emissao

dos

Bonds

ou

outro

procedimento que venha a ser acordado enire o Grupo Oi, o
Trustee dos Bonds e aprovado pelos Creditos Quirografarios dos
Bondholders Qualificados em Keuniao de Credores convocada
para essa finalidade, de forma a viabilixar a entrega das Novas
A^oes Ordinarias - J ou dos ADRs ao Trustee dos Bonds para a
sua

ulterior

transferencia

aos

Credores

Quirografarios

Bondholders Qualificados, sendo os custos especificos relativos
aos servigos previstos nesta clausula arcades pelo Grupo On A
ulterior transferencia das Novas Agoes Ordinarias - I ou dos
ADRs, das Novas. Nofes e dos Bonus dc Subscrigao pelo Trustee
dos Bonds aos rcspoctivos Credores Quirografarios Bondholders
Qualificados, conforme o caso, livres e desembaragadas de
quaisquer onus ou gravames, implicara no cancelamento das
Escrituras de Emissao dos Bonds.
4.33.8. A efefiva entrega das Agoes PTIF, Novas Npfes, Novas Agoes
Ordinarias - I e Bonus de Subscrigao aos respectivos Credores
Quirografarios Bondholders Qualificados, nos Lermos previ$to$
Clausula 433.2, livres e deseinbai-agadas de quaisquer onus,
representara

pagamento

dos

Creditos

Quirografarios

Bondholders Qualificados> corn a consequents QuitagaO/ na
forma da Clausula 11.10 deste Plano, sem prejuizo da Clausula
11.4.
433.9. A. Aprovagao do Plano seguida-da Homologagao J'udiciahdo
Plano data poderes a Oi> por meio de seus Diretores Transigao,
para tomar todas as medidas riecessarias para a implementagao
do Plano, inclusive, do ponto de vista society rib, para assinar os
boletins de subscrigao e representar em assembleia geral de
acionistas, em nome e para o beneffdo dos Credores
Quirografarios Bondholders Qualificados que reestruturareni

\

42

Visto

i

I

I

!
i

sens Creditos Quirograferios dos Bondholders Qu^lificados :'na fg foi'ma prevista na Clausula 43.3.2, relativos is Novas A^pes V W
Ordiniri'as -! a serem emitidas e entregues pela Oi sob a forma
de ADRs em

pagamento de tais Creditos Qnirografarios

Bondholders Qualificados, sem -prejuizo da Clausula 11.4;
4.3.3.10,A Aprovat^ao do Pla.no seguida da l-lomologa^ao Judicial do
Plano

.representa

Qnirografarios

a

exp.rcssa

concordanda

Bondholders Qualificados

dos

com

Credores

as medidas

necessarian para a implementa^ao do Plano, notadamente em
rela^ao ao Aumento de Capital Novos Recursos, de sorte que
todos os titulares das Novas A^oes Ordinavias - l desde ja
consentem e obrigam-se’de maneira irrevogavel e irretratayel a
comparecex e votar favoravelmente ao Aumento de Capital —
Novos Recursos, nos terinos e cpridigoes estabclecidos na
Clausula 6 deste Plano, na assembleia geral de adonistas
convocada para essa finalidade, caso Seja necessafia, conferindo
desde ja aos Diretdres Transigao da Oi todos os poderes
necessaries
acionistas,

para
em

represenla-los

npme e

para

em
6

assembleia

beneficio

dos

geraj

de

Credores

Quirografarios Bondliolders Qualificados e/ou qualquCr terceiro
titular das Novas Apoes Ordinarias — T ao tempo da referidaassembleia geral de acionistas, scm prejuizo da Clausula 11.4.43.331,0s Credores Quirografarios Bondholders Qualificados qu.d (i)
nno manifesltirem expressa e Lempestivamenfe sya oppad pela
reestrutura^ao de seus respectivos Creditos Quirografarios dds
Bondholders Qualificados nos termos da Clausula 433.2, ou (ii)
nao se enquadrem na condicao de Bondholder Qualified do
prevista

neste

Plano;

terao

seus

respectivos

Creditos.

Quirografarios dos Bondholders integralmente alocadus para
serem pages na forma da Clausula 43;6.<
433.12.Entrega

em

Depositary

Receipts:

Na

implementaeao

do

Aumento de Capital Capitaliza^ao dc Creditor, a Oi enfcregara (i)
435
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a
as Aqoes PTIF, (ii) as Novas A$6es Ordinarjas - I e (iii) Bonus Jo
Subscrigao
aos Credores Quirografarios
BondiioldeiV
Qualificados, os qu'ais poderao sei: livremente negbciavcis na
maxima extensao permitida nos termos da legisla^ao aplic^vel.
As Agdes PTIF e as Novas A^pes Ordinarias - ! serao emitidas
sob a forma de ADRs, por moio do Programs de DRs do a goes
ordinarias patrocinado peia Oi e registrado peranie a ILS.
Securities & Exchange Commission, As agoes ordinarias emitidas
mediante p exerdrio dps Bonus de Siibscrigao serao emitidas sob
a forma de ADRs, por meio do Programa de DRs de agues
ordinarias patrocinado pela Oi e registfado peronte a USSecurities & Exchange Cotihiiission c poderao sev livremente
negociaveis ate o limite maximo permitido nos termos da
legislagao aplicavel. A Q? sera responsayel. por; (i) obter as suas
expensos todos os eventuais registros ou dispensas de rcgi$tro
exigidos pela legislagao de valores mobiliarios dos Estados
Unidos da America; (ii) realiZar todos 6s registros, operagoes de
cambio e cadastramentos necessaries perante as autoridndes
brasileiras; e (iii) arcar com todos e quaisquer tributes Ou
despesas d-ecorrent.es do depositO das agues na custodia do
Programa DRs e da correspondents emissap do ADRs.
4.3.4. Pagamento de Cr^ditos Concursais Agencias Reeuladoras. Os Cr^ditos
Concilrsais Agendas Reguladoras Liquidos serao novadps por forga deste
Plano e quitados em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais, a cpntar
de 30 de junho de 2018, da.seguinte forma: (i) da Is a OO9 prestagao: 0/L60%
(cento e sessenta milesimos por cento); (ii) da 61^ a 120* prestagao: 0,330%
(trezentos e trinta mil&imos p6r/ cento); (iii) da 121*' a 180e prestagao:
0,500% (quinhentos milesimos por cento); (iv) da 181d a 239^ prestagao:
0,660% (seiscentos e sessenta milesimos pqr cento); e (v) 240° prestagao:
saldo devedor remanescente. As primeiras parcelas serao inlegralmentc
pagas atravds da conversed em renda de valores depositados em dinlieiro
judieialmente para garantia desses cr^ditos. No mes Cm qu.e o valor dos
depdsitos judicials nao for sufi'cienle para pagar a integralidacle de Lima
parcela, tal pagamento sera complementadc^em moeda corrente. A pnrtir
\
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do m6s siibsequonte, a Oi pagara as dernais parcelas em rnoeda correi
A partir da segunda parccla, as porcelas mensais serao corrigidas
acordo com a varia^ao da SELIQ e serao pagas sempre no ultimo Dia Util
de cad a rnes. Aos Creditos Concursais Agcncias Reguladoras Liquidos
serao aplicados os seguintes dcscontos; (i) 50% (cinquenta por cento) dos
juros; e (ii) 25% (vinte e cinco por cento) de multa-demora.
4.3.4.I. Os Creditos Concursais Agencias Reguladoras Uiquidos, se e
quando liquidados por decisao final transitada em julgada, serao
pagos na forma da Clausula 4.3.6. deste Plano.*
4.3.4.2, Na hipote$e de superyeni^ncia cle norma legal que regule forma
altemativa para a quitagao dos Creditos Agencias Reguladoras
Liquidos ou .fliquidos^as .Rccup.eran.das poderao ader'ir ao novo
regime, observados os termos e condi^oes previstos no estatuto
social da Oi.
4.3.5. Pagamento de Creditos de Credores Fomecedores Parceiros.
Considerando a importancia de que seja mantido o fornecimento de bens c
services ao GRUPO Op todos os Credores Pornecedores Parceirps que
escolhanl a opgao de pagamento de seus respectivos Creditos
Quirografarios ME/EPP on ClaSse III que nao decorrentes de emprestimos
ou financiamentos coricedidos ao GRUPO 0.1 prevista na presente Clausula
atraves da plataforma eJetrdnica a ser dispojnibilizada pelaOi no epderego
eletronico nnvnMoriniLrnm.hif serao pagos na .forma, descrita abaixo,
exceto pdo disppsto na Clausula 43.5.3 abaixo:
433.1. Ate o limite de R$150-000,00 (cento e cinquenta mil Reais) (ou o
equivalente em Ddlares Norte-Americanos ou Euros), e sempre
observado o limite dos respectivos valores dos Creditos ME/EPP
ou Classe ML para os Credores Quirografarios ME/EPP ou Clas$e
OF em questap-, os Creditos ME/EPP ou Classe 111 de titularidade
dos Credores Fomecedores Parceiros serao pagos em uma uniea
pareela, no 2U° (vigesimo) Dia Util ap6s o termiho do prazo para
a escoJha da opgao de pagamento de creglitos a ser realizada pelo
45
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respecfivo Credor Quirografario atraves da plataforrna eleltomoS
a ser dispcfnibilizada pela Oi no enderego eloironico'
\v\v\v,i-oqud,^.mT.hr.
4.3,5.2. O saldo dt>s CreditoS ME/EPF on Qassc LU de titulaxidade dos
Credores Fornecedores Parceiros qud remanescer apos o
pagamento realizado nos termos da Clausula 4.3.5.1 acima sera
pago com desconio ci.e 10% (dez. por cento) em 04 (quatro)
parcelas anuais, iguais e sncessivas, acrescidas de (/) TR •+ 0,5%
(meio pOr cento) ao a no. caso os Cr^ditos ME/EPP ou Classe [11
de titularidadc dos Credores Fornecedpres Parceiros sejam em
Reals; e ///) 0,5% (meio por cento) ao a no, caso os Credhos
ME/EPP ou Classe III de titularidade dos Credores Fornecedores.
Parceiros sejam em Poiares Norte-Americaiios ou em EuroS, em
qualquer caso. incidentes sobre o montante Hqtrido de tributes do
saldo remanescente e a confer da Homologagao Judicial do PJano
ou do Reconhecimento do PlanO na Jurisdigao do Credor,
conform© aplicavel, vencendo-se a primeira. parcela no ultimo
Dia Otil do primeirp anp: apos o fermino do prazo para a escolha
da opgao de pagamento de creditos a ser realizada pelo
respectivo Credor Quirografario atraves da plata form a eletronica
a ser disponibilizada pela Oi no enderego eletrSnico
unvw^nicrm-l^rom.bi1 e as demais parcelas no mesmo dia e mes
dos anos subsequentes.
4.3.S.3. Serao pagos na forma da Clausula 4.3.6 abaixo, (i) O Credor
Fornecedor Parceiro que, uma vez solicitado por qualquer das
ReCUPERaNDaS, se recusar a forneeer bens, e/ou servigos nos
mesmos termos e condigdes praticadOs ate a Data do Pedido pelo
respectivo Credor Fornecedor Parceiro para as RECUPEUaNDAS; e
(ii) os creditos de titularidade de Credores Quirografarios
ME/EPP ou Classe Ill que nap decorrentfis de fOrnecimento de.
bens c servigos ao GRUPO.Oi. ///
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4.3.6. Modalidade de Pagamento Geral. Os Creditos Quirografarios (ou os
respecHyos e eventuais saldos remanescentes) indkaciOs ■ na Clausula1
4.3.6.1 abaixo serao pages conforme descrilo a seguir;
(a)

'Valor Principal: O valor principal total dos Creditos a screm
rcfstmturados nos termos desta. Clausula. 4.3.6 estara limitado a
R$70,000.000.000^00 (setenta biJhocs de Reals), .subiraido o valor dos
Creditos Cojicursais que forem reeslruturados de outra forma nos
termos deste Plano, em Reais ou convertidos para Reais conforme
Taxa de Cambio Conversao.

(b)

Carencia: periodo de carencia de amortiza^ao .de principal de 20
(vinte) anos, contados a partir da data da Homologa^ao Judicial do
Plano ou do Rcconhecimento do Plano na Jurisdi^ao do Credor,
. con forme apli ca vel.

(c)

Parcelas: amortizaijao do principal em 5 (cinco) parcelas ariuais,
jguais e isucessivas, vencendo-se a primeira no ultimo Dia Util-do
prazo de carencia referido no item (a) desta CUusula 4.3.6, ,e as
demais no mesmo dia dos a nos subsequentes.

(d)

Turos/atualizacaomonetana:
a. TR ao anO, caso o titular de Creditos Quirografarios opte pdr
reccber o pagamento de sens respectivos creditos ern Reais (ou
respectivos e eventuais saldos remancscentes); incidents a
partir da Homologa^ao Judicial dp Plano ou do Reeonhecimento
do Plano na Jurisdiqao do Credor> conforme apbcavel, sendo
que o valor total dos juros/atualizagao tnonetaria acumulados
no periodo sera pago somente^e em conjunlo, com a ultima
parcela referida no item (c) desta Clausula 4:3.6., No caso dos
Credores Coricursais direcionados para esta Clausula 4.3.6, o
pagamento de sens creditos secao realizados em suas moedas
originais. / /y
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b. sem incfdencia de juros, caso o titular de Cr^ditoji
Quirografarios opte por receber o pagamento de sens
respectivos creditos em Dolares Norte-Ameri’canos on cm Euros
(ou respectivos e eventuais saldos remanescentes);
(e)

Op^ao dc Pre-Pagamento: A Oi tera a opcao
a seu exclusive
crit^rio, a qualquer tempo, quitar antecipadamenfe os valores
devidos na forma desta Clausula 4,3.6/ por mei.o do pagamento de
15% (quince por cento) do valor do principal e juros capitalixndos ate
a data de exercicio da op^ao.

(f)

Limite de Pagamentos: Case 0 valor total dos Creditos
Quirografarios que forem reesttulurados nos-termos desta Clausula
4.3.6 supere 0 valor estabelecido na Clausula 4.3.6(a), eada Credito
Quirografario sera reduzido pioporcionalniente (pro rata) em rebgao
aos Creditos Quirografarios que fazem jus aos pagamCntos previstos
nesta Clausula 4.3.6, de forma que o valor total a ser pago pelas
RecUPERANDas jamais excedeia o limite estabelecido na Clausula
4.3.6(a). O valor residual dps Creditos Quirografarios que excederem
0 valor estabelccidp na Clausula 4.3.6(a) sera considerado remido,
nos lermos do artigo 385 do Codigo Civil.

4.3.6.I. .Exceto se disposto de forma contraria neste Plano, a modalidadc
geral de pagamento prevista na Clausula 4.3.6 se aplica aos
Credorcs Quirografarios eujos Creditos Quirografarios nao
possam ser pagos por qualquer das denials modalidade^
previstas neste Plano, nptadamente has hipdteses de (i) serem
atingidos os limites pvevistos para as op^oes de pagamento
estabelecidaS has Clfusutas 4.3.1.2 e 4.3.1.5 acima e ainda
remanescerem saldos de Creditos Quirografarios; (ii) o Credor
Quirografario nao ihdicar tempeslivamente a oppao de
pagamento de sen respective Credito Quirografario, na forma da
Clausula 4.5 abaixo; ini) a Credor Quirografario nao podpr se
enquadrar nas hipoteses de pagamento previstas nas Clausulas
4.3.1.2, 4.3.1.3 e 4.3.3; (iv) o 'Credor Qu^grafarlo Bondholder nao
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se enqundfar aa condi^ao de Bondholder Qualificado pre\tehfjo pr0
neste Plano; (i>) haver a materializagao de Creditos Uiquidos ms*
Lermos da Clausula 4.7 abaixo; (xn) haver a habilitagao de
"
Creditos Aetardatarios nos termos da Clausula 4.9; (vit) haver a
majoragao de Creditos nos termos da Clausula 4.10 abaixo; {viii)
haver a reclassificagao dos Creditos na forma da Clausula 4.11;
(lx) 'haver saldo remanescente de Crdditos Qu-Trografados
Depositos Judiciais apos o levahtamento dos respectivos
Depositos Judiciais; ou (x) p Credof porneeedor Parceiro em
relagao a parceia do seu credito que nao se enquadre na forma de
pagamenfo da Clausula 4.3.5 acima.
4.4. Mediacao/Conciliacao/Acordo coni Cfedores: Conforme autorizado pelo jufzo
da Rfecuperagiao .Judicial as Ki-CUPERANDAS ofereceram a todos os Credores Concursais
a opgao de participar dp piano de Mediagao/Condliagao/Acordp coni'o GRUPp Oi antes
da instalagao dn Assembleia Geral de Credores. De acprdo com 6 piano de
iVlediagao/Conciliagao/Acovdo. as RecUPERANDaS se comprometeram a antecipar ate
RS5G.0Q0,0Q (cinquenta mil Reals) dos Seus Creditos, corn o pagamento em 02 (duas)
parcelas da seguinte forma: (i) 90% (noventa por cento) do valor total da parceia do
respectivo Credito a ser page em ate H) (dez) Dias Uteis*apds a assinatura do termo de
acordp no Smbito da Mediagao/Conciliagao/Acordo; e (ii) 10% (dez por cento),
remanescentes do valor total da parceia do respectivo Credito a $er pagb em at410 (dez)
dias ap6s a Homologagao Judicial do Plano ou do. Reconhecimento do Plano .na
Jurisdicao do Credor, conforme aplictivel.
4-4.1- Para os Credores Concursais que decidiram participar do piano de
Med iagao/Conci 1 iaga o/A cord o com o GrupO Of, as -R-ECUPl-RANPAS
Cumprirao os termos previstds na Clausula 4.4.acima/ devendo depositar
na conta indicada pelo respective) Credor o yalon total da segunda parceia,
no montanle equivalente a 10% (dez por cento) do montante de ate
R$50.000,00 (cinquenta mil Reals) em ate 10 (dez) dias apOs a
Homologagao Judicial do Plano qu do Reconhecimento do Plano na
jurisdigao do Credor, conforme aplicavel. /fyf

t
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4.4.2. Caso o Credor Concursal que deddiu participar do piano des
MediaQac/Conciliagao/Acordo com 6 GRUPO Ol Seja titular de um Credito
Concursal em montante superior a RSSO OOO/OO (cinquonta mil Reais)y as
RecuperandaS ofetuarao o pagamento do saldo rcmanuscente do
respective Cr^dito Concursal de acordo com as conduces aplicaveis a
respectiva classe de credores e com a op^ap escolhida polo Credor
Concursal, se aplicavel.

#

4.5. Escdlha de Opcao de Pagamento. Para fins do disposlo na Clausula 4, os
Credores Concursais deverao, no prazo de a't£ .20 (vinte) dias corridos contados da
Homologate Judicial do Plano, escolher entre as opcoes de pagamento de sens
respcctivos creditos refer id as neste Plano atrav^S da plataforma eletronica a ser
disponibi.lizada pela. Oi no end'erego eletronico wvyvxM'oejuticnnKhf. bem como informal*
os dados da conta bancaria na qunl devera set realizndo p pagamento, conforms 0 easo,
nao se responsabilizando as Recuperamdas por qualquer desconformidade com a
esco'Iha e informagoes fornecidas atraves da plataforma elelfonica a ser disponibilizada
pela Or no enderego eletronico unyw^'ii'iud^'niti.lii. ou pela escolha intempestiva,
Inipotese na qual estarao as Rt;CUPERAlslDAii eximidas da obrigagao de realizar o
respective pagamento e sera aplicado o disposto na Clausula 13.4.1 abaixo.
4,5.1. Exceto se disposto de forma contraria neste Plano, em especial o disposto
na Clausula 4.5,1.1 abaixO/ considerando o carater alternativo das opgbes
de pagamento estabelecidas na Clausula 4 acima, a escofha dc cad a
Credor Concursal devera necessariamente se restringit a apenas uma das
referidas op^oes, com exce^ao de Credores Financeiros que detenham
instxurnentos de credito de naturezas diferentes.
4.5.I.I. Os agentes, que representem mais de um Credor Concursal,
poderao escolher diferentes op^ocs de pagamento aplicaveis a os
seus representados, sendo certo que cada Credor Concursal
reprCsentado nao podera voluntariarnGnte receber ty pagamento
de seus respectivos Creditos Concursais, atraves de mais de uma
opqao de pagamento, ressalvado o disposto na Clausula 4.5.1,
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4.5.2. A escolha manifestada pelo re:$pecHvo Crqdor Concursal na plataformte
elelrdnica a ser disponibilizada pela Oi no enderego &ieta'6ruc<\
Mtnvw.rcvjtui.toni.br sera irrevogavcl e irretratavel, nao podendo ser
posteriormente. alterada por qualquer razao, a. menus cjue haja ex-pressa
concordancia das Recuperandas.
4,5.3. O Credor Concursal que estiver impossibilitado ou nao consegurr realizar
a escolha da op$ao de pagamento de seus respectivos creditos atraves da
plataforma eletrfinica a ser disponibilizada pela Oi no endereco eletronieo
vvwn rtuiuti com.br podera enviar a escolha da, op^ao de pagamento pelo
correio para a caixa postal da Oi nu 532, CEP 20.010-974f..Rio de Janeiro-RJ,
devendo informav os dados da conta bancaria na qual devera ser realizado
o pagamento de seu respectivo Credito.
4,5.4. 0 Credor Concursal que nao realizar a escolha da opcau d^pagamento de
seus respectivos creditos no prazo e formas estabelecidos neste Plano
recebera seu respectivo Credito Concursal na forma prevista na Clausula
4.3.6 acima.
4.5.5. O disposto nas Clausulas 4.5.3 e 4.5.4 nao se aplicara a os (i) Credores
Quirogrnfarios Bondholders Qualificados.e (ii) Credores Quirografarios
Bondholders Nao-Qualificados com creditos em montante acima de
R$5O-0OQ,OO (cinquenta mil Reals), cujas fe$col.has entre as opcbes de
pagamento para fins desta Clausula 4.5 somente serao consideradas
v^lidas coso (x) o respectivo Credor Quirografario Bondholder QualiFicado
ou Credor Quirografario Bondholder Nao-Qualifiendo tenha procedido
perante o Juizp da Recuperagao ao processo de indivrdualizacab dos
respectivos Creditos Quirografario Bondholder Qualificado ou Creditos
Quirografario Bondholder Nao-Qualificndo, conforme procedimento
estipulado pela Decisao Bondholder; e, cumulativamente, (i/) CRUPO Oi
receba a (i) Notificagao Oppao de Pagamento, conforme modelo previsto
no Anexo 4.5.5; e (ii) cdpia dos documentos que evidenciam a titularidade
c montante dos bonds detidoS pelo respectivo Credor Quirografario
Bondholder Qualificado ou Credor Quirografario Bondholder Qualificado,
confOnne individualb.ados perante o Juizo da Recuperagao em observagao
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h DecisaG BcndhoJder. Os Bondholders que )& ttvereni 'fonrializado se\^ n^ptoS^sp
direito de voz, volo e petigao nos termos da Decisao Bondholder e foram,
Visto
portanto, aulGrizados a volar na Assembleia de Credores, eslap
dispensados de enviar a documentagao deserita no item (,v) e (y) acima,
sem prejuizo; do envio da Notificaqao Op<jao de Pagamento, desde que
deciarem ao GRUPO Ol que nao hoUve alterafao no valor dps .sens
respectivos bonds ou, tendo havido a'lguma alteragao^ enviem copia do
Screen Shot necessario para comprovar o valor atualizado dos respectivos
Bonds.
4.6.

Creditos Intercompany:
4,6.1. Creditos Intercompany em Reais. As IRecDPHRANDaS poderao
convencionar forma alternativa de exlincao dos. Creditos Intercompany
em Reals nos seus termos e condicoes originaimente contratados,
inclusive, mas nao se limitando, ao encontro de contas m forma da lei, em
at£ 60 (sessenta) djas contndos da Homplogacao Judicial do Plano. Os
Creditos Intercompany em Reals remanescentes serao quitados a partir de
20 (vinte) anos apos o tdrmino do pagamcntQ dos Creditos previsto na
forma da Clausula 4.3.6 conforms aJ?anxo:
(a)

Parcelas: -amortiza^ao do principal em 5 (cincoj parcelas anuais,
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no ultimo Dia IJtil do
termino do prazo previsto na Clausula 4.6:1, e as denials no mesmo
dia dos anos-subsequentes.

(b)

Turos/atualizacao monetaria: TR ao atio incidentes a partir da
Homologagap Judicial do Plano, sendo que o valor total dos
juros/atualizagao monetaria acumulados no pen’odo sera pa go
somente, e em conjunto, com a ultima parcela referida no item (a)
desta Clausula 4.6.1.

(c)

Os Creditos Intercompany reestruturados na forma da Clausula 4.6.1
poderao ser quitados, a crit^rio da Oi, mediante formas alternatives
de exlincao e/ou pagamento, inclusive cpm o encontro de contas na
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forma da lei Ou akerat;ao das condi^des c)e pagamento previstas
jiesta Clausula 4.6.1 a fim de ajustar o fluxo de caixa das
Recupekandas para cumprimerito das obriga^oes assumidas nesie
Plano.
4.6.2. CredUos Intercompany em Dolares Norte-Americanos ou Euros: As
Rmcuphrandas quitarao os Crcditos Intercompany denominados em
Dolares Norte-Americanos ou em Euros, a partir de 20 (vinte) anos apos o
termino do pagamento dos Creditos previsto na forma da Clausula 4.3.6,
con forme abaixo:
(a)

Parcelas: amortizagao do principal em 5 (cinco) parcelas anuais,
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no ultimo Dia T^til do
termino do pra?.o previsto na Clausula 4.6.2, e as denvals no mesmo
dia dos anos subsequentes.

(b)

luros/atiializacao moiietaria: sem mddencia de juros.

(c)

Os Cred-itos Intercompany reestruturadosna forma da Clausula 4.6.2
poderao ser quitados, a criterio da Oi, mediante formas alternalivas
de extin^ao e/ou pagamento, inclusive, mas nao so limitando, ao
encontro de contas na forma da lei ou alteraqao das conduces de
pagamento previstas nesla Clausula 4.6.2 a fim de ajustar q fluxo de
caixa das Ri-CUPERANJDA.S para cumprimento das obrigagoes
assumidas neste Plano.

4.7. Creditos lliquidos. Os Creditos IHquidos se sujeitam integralmente aos termos e
condiqoes desie Plano e aos cfeitos da Recupcragao Judicial. Uma vex matcrializados e
reconhecidos por decisao judicial ou arbitral que os tornem liquidos, transitada em
julgado, ou por acordo entre as partes, inclusive fruto de Mediagao, desdc que com base
em criterios eslabelecidos pela jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga ou do
Supremo Tribunal Federal, q$ Cr&Utos lliquidos serao pagos na forma prevista na
Clausula 4.3.6, exceto quando disposto de forma distinta neste Plano.^^/
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4.8. A Oi podera realizar; ap6s a Homologac^ap Judicial do Plano> procedimento de
N° Pr«
Mcdia^ao* a ser implementado com o proposilo especifico de realizar acordos de mode ^
VUtc.
■a tornar liquidos Creditos atuaimente lliquidps.
4.9. Creditos Retardatarios. Ma hipdtese de recpnhecimentp de Creditos por decisao
judicial ou arbitral, transitacia em julgado, ou acordo entre as partes, posleriormente a
data de apresenta^ao deste Plano .ao Juizo da Recuperagao Judicial, serao eles
considerados Creditos Retardatarios e deverao ser pages de acordo com a classifica^ao e
criterios estabelecidos neste Plano para a .classe na qual os Creditos Retardatarios em
questao devam ser habilitados e incluidos, sendo certo quo, na hipotese de os Creditos
Retardatarios envolverem Creditos Quirografarios, seus respectivos pagamentos
deverao ser realizados na forma prevista ha Clausula 4,3.6.
4.10. Modificacao do Valor da Creditos. Na hipdtese de modificaqao do valor de
qtialqucr dos Creditos ja reconhecidos e inseridos na Relagao de Credores do
Administrador Judicial por decisao judicial ou .arbitral,, transitacia em julgado, ou
acordo entre as partes, o valor alterado do respectivo Credito devera set pago nos
termos previstos neste Plano, sendo certo que, caso de.tevminado Credito Quirografario
tenha side majOrado, a parcels majorada do Credito QuirografadG em questao devera
ser paga hos termos da Clausula 4.3.6,
4.11. Reclassifica^o de Creditos. Caso, por decisao judicial ou.•■arbitral transitada em
julgado, ou acordo entre as partes, sCja determinada a redassificat^ao de qualquei' dos
Creditos para Creditos Quirografarios, o Credito reclassificado deverd ser page nos
termos e condi(j6es previstos na Clausula 4.3.6,

5.

Recursos para Pagamento de Credores

5.1. Alienacao de Ativos. Apos a Aprova^ao do Plano, como forma de levantamento
de recursos, o GRUi/dOl podera promover, independentemente de nova aprovagao dos
Credores Concursais, a alienacao dos bens do ativo permahente (nao drculantej das
RecupERamDAS iistadoS no Ancxo 3.1.3 a este Plano e d.os Atiyos Nao Relfcvantes, desde
que aprovacla pela Conselho de Administraqao Transitdrio’Ou pelo Novo Conselbo de
Administragao, confprme o momenlo, e dos Ativos Relevahtes; desde que aprovada
54
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pela Conselho de Administra^ao Transitorio ou pelo Novo Conselho de Administra^fe

«
N° Pro

conforme o momento, c aprovada pelo Juizo da Recupera^ao Judicial.

Visto

5.1.1. Com o objetivo de gerar liquidez e proporcionar uma mdhora em seu
Ruxo de caixa, as RECUPERantdaS empreenderao seus melhores csforgos
com o objetivo do $o beneficiarcm de oportunidades de participar de
processes de consolidate) do mercado de telecomunicagdes brasileiro e de
alienato de ativos, inclusive decorrentes de eventuais alteragoes no
modelo regulatono, sempre observado o disposto na Clausula 5.1 e o
interesse das proprias RecUPERAndas, sem prejufzo do cumprimento de
obrigago^s ainda pendentes perante credotes, dbjeto do Plano de
Recuperagao Judicial;
5.2,

Geracao de Caixa Excedente (Cush Sweep). Durante os 5 (cinco) piimeiros
e,vercfdos fiscais eontados da data da Homologagao Judicial do Plano, o GRUPO Ol
destinara o montante equivalcnle a 100% da Receita. Uquida da Venda de Ativos que
excedet* USD200.000.000,00 (duzentos milhoes de Delates Norte-Americanos) para
investimentos em suas atividade$. A partir do 6U (sexto) exercicio fiscal contado da data
da Homologate Judicial do Plano, o Grupo Or destinara aos seus Credores
Quirografarios e Credores com Ga ran tin Reql o montante equivalente a 70% (setenta
por cento) do Saldo de Caixa que exceder o Saldo do Caixa Minimo.
5.2.1. Distribuicao dos xecursos do Cash Sweep. A distribuigao dos valores
relalivos ao Cush Sumy descritos na Clausula 5.2 acima ocorrera de forma
proporcional (pm rata) aos pagamentos previstos nas Clausulas 4.2, 4.3.1.2
e 4.3.13, conforme aplicavel, com a consequentc redugao proporcional do
saldo dos respectivos creditos e limitado ao valor do credito de cad a
Credor com Garantia Real e Quirografario conforme constante da Relagao
de Credores do Administrador Judicial. O saldo remanescente dos
Creditos com Garantia Real e Quirografarios apos o pagamento decorrenle
do Cash Sweep sera recalculado e ajustado nos termos do presente Plano ,e
seu pagamento observat o disposto na Clausula 4.2, Clausula 4.3 e suas
subclausulas, conforme o caso*
5.3.

Formas de Financiamento Adicionais
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5.3.1. Al^m dos recursos obtidos com o Aumento de Capital - Novos Recuirsos* a
Companhia poderd buscar, caso necessario, em ate 2 (doiy) anos da data
da Homologagao Judicial do Plano, novos recursos no mercado de
capitals, no montante total de at£ R$ 2.500.0.00.000/00 (dois bilhoes e
quinhentos milhoes de Reals).
5-3.1.1. Estas captaqoes serno realixadas em condigdes atrativas para
viabilizar a capitatiza<;ao dos recursos necess5vios a consecugao
das atividades do CuutoOi, podcndo ser realizadas, entire outras
formas, mediante a emissao de publica de agocs ordinarias ou de
novos instruments de divida, incluindo dJvidas com garantia.
5.3,2. Com a aprovagao do Plano e a readequagao de sua cstrutura de capital, as
RecuperanDAS envidarao os sens melhores esforgos para a obtengag de
abertura de novas linhas de credito para importagao de equipamentos no
valor potencial de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilboes de Reals), inclusive a
luz da indicagao preliminar recebida de assessor financeiro de agendas de
credito a exportagao (Export Credit Agencies).
6.

Aumento de Capital-Novos Recursos
6.1. AumentodeCapital. Diante das neccssidades de novos recursos para retomada
de investimentos em CAPEX e implementagao do seu piano de ncgodos, o
Grupo Oi obriga-se a realizar na forma deste Plano, do Contrato de Backstop e
observada a legislagao aplic^vel, tab logo quanto possivel apos a conclusao do
Aumento de Capital - Capitalizagao-de Credits previsto na Clausula 4.3.3 e em
qualquer caso ate 28 de fevereiro de 2019, o Aumento de Capital - Novos
Recursos, observado o seguinte:
(a) Estrutura do Aumento de Capital. O Aumento de Capital - Novos
Recursos sera realizado por met da
issao privada de Novas Agoes
Ordinarias - II de emissao da Oi;
/
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(b) Montante do Aumeuto de Capital: O moritantc total do Aumcnte dag Jn
Capital sera, de R$4.000.000.000,00 (quatro bilboes de Reals); con form t' N° Pr°
estabelecido neste Pla.no e no Contra to de Backstop;

VistO

(c) Prego de Emissao. O pre^o de emissao das Novas Agues Ordinarias - II
no Aumento de Capital —Noyos Recursos sera calculado peia divisao do
valor de RS 3.000.000.000,00 (Ires bi.Ihoes de Keats) pelo numero de a^oes
da Oi em circulagao no Dia Util imcdiatamente anterior, ap AUmento de
Capital Npvo$ Recursos, ressalvados eveniuais ajustes no prego' de
.emissao con forme previsto no Contrato de Backstop;
(d) Registio do Aumento de Capital - Novos Recursos: A Oircgistrara as
Novas Agoes Ordinarias - 0 emitidas em decorrenda. da. implementagap
do Aumento de Capital - Novos Recursos perante a L/.S. Securities &
Exchange Cunmussion, de forma que os acionistas residentes fora do pals
possam participar do referido Aumento de Capital - Novos Recursos,
livremente negociar seus direitos de subscrigao. e adquidr Novas Agoes
Ordinarias - It sob a forma de ADRs, por meio do Prograriia de DRs de
agdes ordinarias patroci.nado pela -Oi e registrado,perante a U.S. Securities
& Exchange Commission, A Oi sera responsive! por: (i) obter as suas
expenses, todos os eventuais registros ou dispensas de registro exigidos
pela leglslagao de valores mobili^rios dos Estados Unidbs da America; (ii)
realizar todos os registros, operagpes de cambio e cadastramentos
necess^rios perante as autoridades brasileixas; e (iii) arcar com todos e
quaisquer tributes ou despesas decovrentes do deposito das agoes na
custodia do Programa DRs e da correspondente emissao do ADRs.
I

!
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(e) Pureito de Preferencia. Nos termos do art. 171/ §2° da Lei 6.404/76, os
acionistas da pi por ocasiao do Aumento de Capital - Novos Recursos,
terao direito de preferencia para a subscrigao das ag5es emitidas; e
(f) Condicoes Precedentes - Aumento de Capital — Novos Recursos: O
Aumento de Capital Novos Recursos ocOrrera tao logo quanto possivel,
ate no niaximo 28 de fevereiro de 2019, mas desd'e que verificadas ou
expressa e formalmente dispensadas pelos Investidores Rackstoppers, as
57

o

Q.

Conduces Pccccdentes para

g
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conforme estabeiecidas no Cpntrato de Backstop,
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Visto

6J.1.1. Ap6s o termino do periodo de direito de preferenda do
Aumento de Capital - Novos Recursos, as eventuais sobras de
agoos serao rateadas entre os acionistas que manifestarern
interesse na reserva de sobras no respective boletim dc
subscribe. O Acionista. que desejar subscrever sobras podcra,
ainda, no ato de subscrigao das sobras a que fixer jus, solicitar
um numero adicional dc sobras de aqoes nao subscritas, sujeito a
disponibilidade de sobras. Caso o total dc agoes objeto de
pedidos de sobras adicionais exceda ao montante de sobras
disponfveis, sera reaiixado o rateio entre os Aci.Onislas, que
tiverem solicitado reserva de sobras adicionais, na proporgao
prevista no Contrato de Backstop. A colocagao integral das
sobras de agoes sera garantida pel os Inveslidores Backstoppers,
nos termos do Contrato de Backstop.
6.1.1.2* Aprovacao e Condicoes para o Aumento de Capital Mediante
Novos Recursos: Atd 15 de janeiro de 2019, o CRUPQ Oi devera
chamar assembleia geral dc acionistas e/ou rcuniao do Conselho
dc Administragao, conforme o caso, para aprovagao da emissao
das Novas Agoes Ordinarias-11, para fins de cumprimento dcste
Plano e do Contrato dc Backstop. Havendo qualquer empecilho a
essa aprovagao, ele podera ser suprido por declsao do Juizo da
Recuperagao Judicial, sem prejuizo aos direitos e medidas dos
Investidorcs Bac'kstoppers para execugao especifica das
obrigagoes relacionadas ao Aumento dc Capital - Novos
Recursos contratadas ncstc Plano c no Contrato de Backstop.
6.1.1.3. Premio de Compromisso: Em fungao do compromisso firme
prestado pclos Inveslidores Backstoppers de garantir a
subscrigao da totalidade do Aumento dc Capital Novos Recursos
nos termos do Contrato dc Backstop, a Oi obriga-se a pagar aos
Jnvestidores Backstoppers, nas condigoes iAevistas no Contrato

l
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de Backstop, prppprcionalmente ao valor do respective^ 3^
comproinisso, q premio de compromisso contratado Ties tqrmo.s
Visto
do Contra to de Backstop correspondente a (i) 8% (oito por cento)
do montante garantido pelos Investidores BackstOppers, devidq
e pa gavel em Do I a res N or le-A m e n ca n os; ou (ii) 1.0% (dez'por
cento) do montante garantido pelos Investidores BackstOppers,
devido e pagavel em novas afoes ordinarias emitidas pela Oi, a
entch-io dos Investidores Backstoppers, observado o disposto nas
ClausulaS 6.1.1.3.1 e 6.1.1.3-2 abaixo e d Cqntrato de Backstop,
ressalvado que os valores do premio de compromisso podem ser
majorados, nos termos e. conduces do Contrato de Backstop, caso
0 Grupo Oi exer^a a op$ao de extensao do penodp de validade
do compromisso de Backstop.
6.1.13.1; Caso o pveqo m^dio ponderado por volume das agqes
ordinarias de emissao da Oi nos 30 (hinta) dias que
antecederem o Aumento de Capital Novos Reciitsos seja
superior a R$10,00 (dez Reals) por agao, a escoiha da forma de
pagamento do Premiq de Compromisso sera da Oi; caso seja
inferior, a escoiha sem feita individualmente por cada am dos
Investidores BackstopperS, conforme estabelecido no Contrato
dc Backstop.
6.14.3.2. Caso haja agrupamento do aqoes, o montante de R$ 10,00 (dez
reals) por a^ao deyera ser mullip.Iicado pela qtiantidade de
.aqoes que forem agrupadas em eada nova agao. Da mesrna
maneira, caso haja desmembramento de agoes, o montante de
R$. 10,00 (dez reais) por agao devera ser dividido pela
quantldade de agoes objeto de desrricmbramento para cada
a gap antiga da Oi.
6.I.I.3.3.

c

Para fins do pagamento do Premio de Compromisso 6m agdes,
0 valor das agdes a serem entfegues aos Investidores
Backs toppers sera o-seu prego de emiss^p no Aumento de
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Capital - Movos Recursos/ confortne esfcabelecido no Contra to
de Backstop,
6.I.I.3.4. Pagamento do Premio de Compromisso: As RecUPFRANDAS
declaram c reconheccm para os fins do direito que o Premio de
Compromisso e devido pelas Recuperandas nos tertnos do
Contra to de Backstop. As RECUPERANDAS obrigam-se por este
Plano> cm carater irrevogavel e irretratavel^ a pagar o Fr&mio de
Compromisso na data da condusao do Aumento do Capital Novos Rccursos ou cm qualquer caso de descumprimento do
Contrato de Backstop pelas RECUPERANDAS; conform?
estabeleddo no Contrato dc Backstop.
7.

REQRGANIZACAO SOCtETARU

7.1. Alcm das operagoes de reorganiza^ao societaria descritas no Anexo 7.1, as
Recuperandas poderao realizar operagocs de reorganizagao societaria, tais como cisao,
fusao, incorpora^ao de uma ou mais sociedades, transforma^ao, dissolugao ou
iiquidagao entre as proprias Recuperandas e/ou quaisquer de suas Afiliadas, scmpre
com o objetivo de otimizar as suas operagqes e incremcntar os seus resultados,
conbibuindo assim para o cumprimento das obriga^oes constantcs deste Plano, desdc
que aprovadas pe!o Conselho dc Administragao Transilorio ou o Move Conselho de
Administragao, conformc o momento c as regras de governanga da Clausula 9.
8.

Reuniao de Credores

8.1. Reuniao de Credores, Dadas as espccificidadcs proprias dos Credores
Quirografarios Bondholders Qualificados, determinadas materias que afetem apenas os
dlreitos dos Credores Quirografarios Bondholders Qualificados, conformc estabeleddo
neste Plano, serao deliberadas por eles em Reuniao de Credores; observados os termos
do Anexo 8.1.
9.

GOVERNANCA DA Or Durantea RecupekacaoJudicfal
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9.1. Governanca Corporativa. A administra^ao do Grupo Or devera obscrvar, na|
condu<j5o das suas atividodos, as melhores p.raLiras de governanca corporativa, aMmde
todos 0$ t^rmos, condicoes e limitacoes consiantes deste Plano e dos demais
ihsrt:umentos relacionados com a Rocuperagao Judicial.

I m. i

9.1,1. Regras Especiats de Transigao. A partir da Aprovagao do PlanOi serao
aplicaveis as seguintes regras especiais de transigao de goverhanga das
RECueiiRANDAS/.com prevalencia sobre as disposigoes dc seus
respectivos Estatutos Socials, de forma a conferir estabilidade institucionat
aos seus orgaos sociais e adrhinistradores para fins dc cumprimento dcstc
Plano^ nos seguintes termos:

0)

Diretoria - Estabilizagao: Durante o Periodo de Transigao (1) os
Dire to res Transigao serao (>r) mantidos nos mesmos cargos e fungoes em
que atuam nesta data, com a manutetigao e renovagao dos compromissos
contratupis atuais, incltiindo, mas sem limitar, as indenizagdes previstas'
cpntratxialToente atlialmente existentes evedada.a sua destituigao e
alteragao das competencias dos Diretores Transigao,. (y) cxclusivamentc
responsavcis pela execugao e implementagao do Plano ate o encerrarnentp
da Recuperagao Judicial, observadp G disposto no item (iii) abaixo; e (ii) os
Diretores Conselheiros exereerao seus respectivos cargos com as
atribuigbes operacionais a serem fixadas em reuniao da Diretoria da Oi,
devendo sc abvSter de iriterferir, direta ou indiretamente, dc qualquer
modo em questoes relacionadas a Recuperagao Judicial, inclusive e
especialmente em relagao a implementagao do Plano, podendo ser
destituidosa qualquer tempo pelo Conselho de Administragao Transitorio
ou Novo Conselho de Administragao, con forme o caso.
(ii)
Piretoria Operacoes: As RECUPERANDA3 contratara.o em ate 60
(sessenta) Dias Uteis apos a Aprovagao do Plano o Diretor de Operagoes,
que ficara responsavel pela preparagao da Oi em sua nova fase de
transformagap e pela agao integrada das areas comcrcial e operacional das
RECUPRRandaS. O Diretor de Operagoes nao podfii-a ser destituido ou
substltuido durante o Periodo de Transigao. f//
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N° ProfflGo
Visto
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a. Processo de Selecao do Diretor de Operacoes: Aa(
JRecuperandas deverao contratar a Consultoria dc KH cm atd 15
(quinze) Dias Uteis apos a Aprovagao do Plano. A Consultoria
de RH devefa apresentai* aoConselho de Adimnistia^ao
Transitdrio, no prazo de 30 (trinta) Dias Uteis apos a sua
contratngao, uma Hsla de potenciais candidates ao cargo de
Diretor de Operaqoes. O Conselho de Adininistragao Transitorio
dcvera apresentnr ao atuai Diretor Presidente, no prazo de 10
(dez) Dias Uteis, uma lista tnplice de potenciais candidates ao
cargo de Diretor de Operagocs. O Diretor Prcsidente seledonara
o Diretor de Operagocs no prazo de 5 (cineo) Dias Uteis e as
RECUPERAKDAS contratarao imediatamente o Diretor de
Operagoes.
(iii) N_o_va_ Diretoria: Apos o Penodo de Transigao, o Conselho de
Administragao Transitorio On Novo Conselho de Admiftistragao,
conforme o caso, podera deliberar livremente sobre a composigao da
Diretoria das RECUPERANDAS, observado que o atuai Diretor Presidente
e Diretor de Finangas e Reiagoes com Investidores serao reconduzidos-e
mantidos ate o encerramento da Recuperagao Judicial aos cargos dc
Diretor Juridico e dc Diretor sem designagao especifica com fungdes
adrnjnistrativo-fmanceiras, com as mesmas atribuigocs e competencias
atuaiSy estrutura adrninish*ativa, algadas de decisao-e com a nwiutengao e
renovagao dos compromissos contratuais atuais, inckiindo, mas sem
limitar, as indenizagoes previstas contratualmente. Na hipotese de
destituigao do Diretor Juridico e do Diretor sem designagao especifica com
fungdes administratiyo-financeiras pclo Conselho de Administragao
Transitorio ou Novo Conselho de Administragao^ conforme o case, antes
do encerramento da Recuperagao judicial, as RECUPHRANDAS obrigam-se
por este Plano a cumprir inlegralmente os pacotes de remuneragao
atualmente existentes.
9.2. Conselho de Administragao Transitorio. De modo a assegurar o efetivo
cumprimento do objeto social das RecuperandaS e das medidas previstas nestePlano e
sujeito as aprovagoes regulamcntarcs apllcaveis, a partir da Aprovagao do Plano e ale a
A
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ultcriof investiduca dos membrps do Novo Conselho dc Administra^ao, na forma destag
N° Proviso
Plano^ devi'damente aprovada pelas autoridades regulatodas competentes, asV
Visto^..
RfiCUPHRANOAS terao um Conselho de Admin.istra^ao Transitorio composto por um
total de9 (nove) membros tUulares, sem suplentes, idenliftcados no Anexd 9t2v sendo:
- 6 (seis) menibros do atual Conselho de Ad m inistra^ao;
- 3 (tres) nOvos membros> os quais serao empossados ppr for?a e pperagao
deste Plano, nos termos do arligo 50^ IV da LRF.
9.2.1. As deliberagoes do Conselho de Administrapao Transitorio obedecerao ao
disposto no artigo 30 do Estatuto Social da Oi, sendo todns as deliberagoes
tomadas por maioria simples dos presenfes. Na hipotese de qualquer
impasse nas Delibefa^oes do Conselho de Administtagao TransitAno, ,o
Prestdente do Conselho de Administra^ao Transitorio tera o voto de
qualidacle, de acprclo com Q artigo 30 do Estatuto Social da Oi.
9.2.2. Os demais membros do otual Conselho de Administragao, que nao sejam
nomeados comp membros do Conselho de Administragao Transitorio nqs
termos da Clausula 9.2 acima, sejam eles ‘ti tula res oti supleiites, terap
todas as suas fungoeSv inclusive em Comites de aSsessoramento a
administragao da Ol, suspensas, nao podeiido participar de qualquer
retinino do Conselho de Administragao Transitorio e (a) serao
formalmente substitufdos por forga deste Plano, nos termos do artigo 50,
IV da LRF, apos a posse do Novo Conselho de Administragao, na forma,
deste Plano, pu (b) terao seus rnaiidatos encerrados por decursp do prazo,
o que ocorrer primciro.
9.2.3. A Oi envidard seus melhores esforgps para ohter as aprovagoes
rcgulatorias necessarias a efetlva posse dos membros do Conselho de
Administragao Transitorio que nao comppem o atiial Conselho de
Administragao. /[/

X
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9.2.4. Os membros do Conselho de Adminisiraq'ao Transilorio nao poderao sei;
destituidos
a invests dura dos membros do Novo Conselho de
AdministraQao.
9.3. Novo Conselho de Administra^ao. Em ate 45 (quarenta e cineo) Dias Uteis apos
a condtisao do Aumento de Capital Capitalizaqao de Cr^djtos, por forca e operand
deste Plano, na forma do artigo 50, IV da LRF, as RecOperandas terao um Novo
Conselho de Administragao, formado per il (onze) membros litulares, sem suplentes,
constanles da Chapa Consensual, com mandate) de 2 (dois) an os, cuja clcigao sera
ratificada em sede de Assembleia Geral de Aeionistas convocada para essa finatidade,
na forma da Lei das S.A, e do Estatuto Social da Oi, e.hi cumprimento a este Plano.
9.3.1. Formagao da Chapa Consensual. A Chapa Consensual para o Novo
Conselho de Administragao sera formada eMclusivamente por con^elheirps
independentes, conforme definido no Estatuto Social da Oi, observado
que 1 (urn) dos Conselheirosindependehtes sera o Sr. Eleazar de Carvalho
Filho. Os demais conselheiros independent's e seus suplentes serao
escplhidos pelo vote da maioria simples do Conselho de Administragao
Transitorio. A Consultoria de RH devera apresentar ao Conselho de
Administragao Transitorio, em ate 90 (noventa) Dias Uteis apos a
Aprovagao do Plano, lisfea con tend o ao menos 22 (vinte e dois) candidates
a membros do Novo Conselho de Administragao, para selegao dos 10
(dez) conselheiros independentes e formagao da Chapa Consensual.
9.3.2. Eleigao do Novo Conselho de Administragao. Imediatamente apos e em
qualquer caso em ate 5 (dneo) Dias Oteis apos a condusad do Aumento de
Capital Capitalizagno de Greditos, o Conselho de Administragao
Transitorio devera convocar Assembleia Geral dc Aeionistas para Eleigao
e investidura do Novo Conselho de Administragao e sens respectivos
conselheiros na forma da Chapa Consensual.
9.4, As deliberagoeS do Novo Conselho de Administragao pbedecerap ao dispostp no
artigo 30 do Estatuto Social da Ql serido tomadas por maioria simples dos presented.
Na hipdtese de qualquer impasse has DcliberagoeS * dp. Novo Conselho de
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Adminislracao, o Pjesidente do Novo Conselho
Adrrtjnistragao tera o voto de
qualidade, cleacordo com o artigo 30 do Bstatuio Social da Oi.
9.5. Os meinhros do Novo Conselho de Admmistra.$5o nag podqrao ser d.estitufdos,
ex'ceto pdr erro grossciro< dolo> culpa grave, abuse de mandate ou violagao dos
respectivos deveres fiduciarios, na forma da legislaqao aplicavel.

9.6.

Na hipotese de vacancia observar-se-a o disposto no artigo 150 da Lei das S.A.,

9.7. Conselho de Admimstracao. Apo? 6 encerramento do mandato do Novo
Conselho de Adminislta^ao nn forma deste Plano, podera ser convocada nova
Assembleia Ceral de Aciomstas para delibera^ao e eleigao de novos-membros para o
conselho de admmi$tragno da Or, autorizada a recondugao, observado p disposto no
Hstalulo Social dn Oi e na Lei das S.A.
9.8. Curso normal das atividades. As RUCtfPGRANDAS e sua administragao
coniprometern-se a cOnduzir os negbcios do ;Grupo Oi dp acordo com o curso ordinario
de suas operagdes e com o previsto neste Plano ate a investidura do Novo Conselho de
Administragao.
9.9. Obrigagdes de Fazer e Nao-Fazen Durante o Penodb de TrajiStgao, as
Recuperanoas e suas administragoes, incluindo a Diretoria atual e 0 Conselho de
Administragao Transitovio pbrigam-se a fazer ea nao-fazer o disposto no Anexo Erro!
Fonle de referencia nao encoptrada..

10.
10.1.

OBRIGACOESADrCTONAfS
Restricao a Pagamentos de DLvidendos.
10.1.1. Ate p 6° (sexto) ano da data de Homoiogagao Judicial do Plano, as
ReCUPERANDAS nao poderap declarar ou efetuar o pagamento de qucilquer
dividendo, retordp de capital ou realizar qualquer outro pagamento ou
distribuigao sobre (ou relacionado) as agoes de suas emissoes (inckyndo
/e
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qualquer pagamcnl-o em reiagao a qualquer fusao ou conso]idagaW>
envolvendo qualquer ReCUPERAMDa).
'
lO.l.I.l.Estao exceluados das restrigoes descritas na Clausula 10.1.1
acima, a declaragao ou pagainento de:
(a) dividendos, retorno de capital ou outras. distribuigoes
exclusivamente de urna RecupEUanoa para o.utra ReCUPERaNda;
(b) pagamcntos por qualquer RECUPERAMDA para acionistas
dissidentes de acordo com a legislagao aplicavei. realizados apos a
data da Homologagao Judicial do Plano; ou
(c)_ qualquer pagamento de dividendos rcalizado de acordo com esle
Plano.
1Q.1.2. Apds o 6U (sexto) aniversario da data de Homologagao Judicial do Plano*
conforme aplicavel, as RecuperandaS estarao autorizadas n dedarar ou
efetuar o pagamcnto de qualquer dividendo, retorno de capital ou realizar
qualquer outre pagamento ou distribuigao sobre (ou relacionado) as agoes
de suas emissoes (induindo qualquer pagamento em relagao a qualquer
fusao ou consolidagao envolvendo as Recuperandas) somente se o
quodente divida liquida consolidada da Oi (isto e, Creditos Pinangeiros,
deduzidos de Caixa, acrescidp dos creditos Anatel) / EBITDA do exercicio
social encerrado .imediatamente anterior a declaragao ou do pagamento^
for iguai ou inferior a 2 (dois). Apos a realizagao do .Aumento de Capital
com Capitalizagao de Creditos e do Aumento de Capital Moves Recursos,
a realizagao de pagamentos de dividendos, retorno de capital ou qualquer
outro pagamento ou distribuigao sobre (ou relacionado) as agoes de suas
emissoes (induindo qualquer pagamento cm relagao a qualquer fusao ou
consolidagao envolvendo qualquer Recuperanda), sert1! autorizada se o
quociente divida financeira liquida consolidada da Oi (isto e, Creditos
FinanceirOs* deduzidos de Caixa) / EBITDA do exercicip social encerrado
imediatamente anterior a declaragao ou pagamentoJ^r ignal ou inferior a
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2 (dob), sendo certo que nao havera qualquer restri^ao a distribui^ao cv
dividcndos apos o integral pagamento dos Creditos Financeiros.
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104.2.1.Estao excehiados das restrigoes deseritas na Cldusula 10.1,2
adma, a dedara^ao ou pagamento de:
(a) dividcndos, retornp de capital ou outras dlstribul^oes
exdusivamente de uma RecuphraNDa para outra Recuperanda;
(b) pagamentos pot* qualquer RECUPERANDA para acionistas
dissidentes de acordo com a legislagao aplicavel realizados ap6s a
data da Hamologa^ao Judicial do Plano; ou
(c) qualquer pagamento de dividendos realizado de acordo com este
Plano ou determinado pela legislagao aplicavel, incluindo o
dividendo obrigatdrio.
10.2. Suspensao de Obrigacoes. Come^ando no dia de um'.Evfcn.tp de Suspensao de
Obriga^oC’S c terminando em uma Data de Reversao (conforme definido abaixo) (para
fins desta clausula, referido periodo denominado /jPeriodo dc Suspensao^), o Grupo Oi:
(i) estara dcsobrigado a realizar resgate anual antecipado com Gera^ao de Caixa
Exctedenfce, .na forma da Clausula 5,2; e (ii) podera realizar pagamento cle dividendos
Uvte de qualquer restri$ao prevista na Clausula 10.1 deste Plano (para fins desta
clausula, /fObriga<^oesSuspensas/fV
10.24,. Em qualquer penodo de tempo, ca-so 2 (duas) dentre as seguintes
Agendas de Rating (Standard and Poors, Moodys ou Fitch Ratings)
class!fiquem a Oi com grau de mveslimento e, nenhum descumprimento
tenha ocorrido, as obrigagoes listadas na Clausula 10.2 estarao suspensas
(para fins desta Clausula, "Evento de’Suspensao de Obriga^des'4. So em
qualquer data subsequente (para fins desta Clausula, "Data de Reversao"'),
1 (uma) ou ambas as Agendas de Rating cancelar os ratings dfc gratt de
invesfimenlo ou reduzir os ratings da Oi abaixo de.,
7 de investimento.
as obrigagoes suspensas vpltam a ser aplicaveis. f
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10.3. Aumento do Capital Autdrizado. Comp forma de possibilitar a aprovnpao da
emissoes de agoes e b6nus de subscrigao previstas neste Plano indepehdentemente de
reforma estafutaria^ a Oi se compromete a convocar. assim que possivei apos a
flomologapao Judicial do Plano,, assembleia geral de acionistas para deliberar spbre o
aumento do limite do seu capital autpmado em quantidade suficiente para fazer freiitc
a tais emissoes, se necessario for. Se houver qualquer emp.ecilho a essa aprova^ao, ele
podera ser suprido por decisao do Juizo da Recuperagao Judicial.
<

10.4, Obrigacdes de Fazet. For meio dcste Plano, as Ri-Cui*erandas comprometem-se
a, durante o eurso da Recupera^ao Judicial, (a) conduzir Os negocios do CRiliO Or deacordo com o eurso ordinario de suas operaqoes, (b) observar tod os os tertnos,
coridi0es e lintitagoes estabelecidos neste Plano; e (c) cumprir com todas as obligates
assumidas neste Plano.
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5

Efeitos do Plano

co

11.1. Yinciilagao do Plano. A partir da Homologa^ao Judicial do Plano, as disposigoes
destfi Plano vinculam as RECUPERANDAS; seus acionistas e socios, os Credores
Concursais e respectivos cessionaries esucessores, nos term os do art. 59 da LFR,
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11.1.1.Observado o disposto na Clausula 11.4, a Aprova^ao do Plano constitui
autorizagao c consentimento vinculante concedidos pelos Crcdores
Concursais para que as Recuperandas possam, dentro dos limites da Lei e
dos fermos deste Plano, adotar todas e quaisquer providencias que sejam
apropriadas e. necessarias para a implementagao das medidas previstas
neste Plano, inclusive (i) obtengao de medida judicial, extrajudicial on
administrativa (seja de acordo com qualquer lei de insolvgncui Ou no
ambito de .qualquer pvocedimento dc natureza principal ou incidental)
pendente' ou a ser inidado peias RecupeRandas, qualquer dos
representantes das RecuperaNDas ou qualquer representsnte da
Recupevagao Judicial em qualquer jurisdigao que nao seja o Brasil com o
proposito dc conferir forga, validade e efeito aO Plano c sua
implementagao e (ii) o estabeledmento de procedimentos pam (ii.a)
Credorcs nao residentes no Brasil manifestarem sua escolha quanto a
opgao para, pagamento de seus respecd^Os Crdditos Concursais, sem
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prejuizo do dispOsto nas Clausulas 4,5, 4.5,1, 4.5,2, 4,5.3, 4.5.4 & 4.5.5; 671
pagamento dos Creditos de titularidade dos referidos Credores na
residenies no Brasil na forma aplicavel, conforme prevista neste Piano; e
'[tic) para garohtir o tratamenio cquitativo dos Credores, deduzir dos
valores dos Creditos a serem pagos pelas RecuperandaS; nos termos deste
Piano, aos Credores, residentes ou nao no Brasil, indicados na Relaqao de
Credores do Administrador Judicial, todo e qualquer valor reccbido por
tciis credores das Recuperandas e/ou decorrenle da eventual alienagao,
liquidacao ou excussao dos sens ativos em outras jurisdigoes, conforme
aplicavel.

ll.l.l.l.Em consonancia com o acima exposto, dentro dos limites da Lei e
dos termos deste Piano, os Credores que aprovarem o Plano
expressamente declaram que se comprometem
aprovar
qualquer outro instrumento de composi^ao entre credores e
quaisquei; das RECUPERAMDAS em outra jurisdi<;ao, a ser
submetido a aprova^ao de credores em qualquer jurisdfoao,
inclusive, mas nao se litnitando a, um piano de composi^ao a ser
ofcrecido por qualquer das Recuperandas perante a justi^a
holandesa, bem como a celebrar todo e qualquer instrumento
necessario para efetivar tal composi^ao de credores, ressalvado o
disposto na Clausula 11.4.
11.2. Nbvacao. Exceto pelo disposto na Clausula 11.2.1 abaixo e no caso de acordo
espedficG entre o Credor com Carantia Real e o GRUPG Oi, bem como obsewado o
disposto na Clausula 4.2.4, a Homologa^ao Judicial do Plano implicara na nova^ao de
todos os Creditos Concursais, nos termos do art 59 da LFR, os quais serao pagos na
Forma estabelecida nesle Plano. For for^a da nova^ao, todas as ©brigades,
contratuaiSi indices financeiros, hipoteses de vencimento antecipado/ bem como.outras
obrtga$6es e garantias de: quaisquer naturezas assumidas Ou prestadas pelas
RECU PE Ct AND AS ficam extintas, sendo substituidas, em todos os seus termos (exceto
quando disposto de forma, diversa.neste Plano), pelas previsoes deste Plano.
11.2.1.Tendo em vista a importancla das garantias vigentes consj^uidas pelas
sociedodes do CRUPO Oi para manutengao de outorgas de^o dc
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!'adidfi*equ|ncia, confonne exlgido .pdas’ AutoTidades Goverhamentajs^ fFPro^p
'bent co,mo rnanuten^ao de ativps fe d.ireito^ necessarios a presfapap de
seryigos no arnblto das naf^ridas ouforgsis, ;fica ejfpre^amenle ressaly;a£)p
qtid as reteridas gatantias jiao serad afetadas pela- nova'gao prevista iia?
Clausula 11.2 acima.
11.3. Extihgao das Acoes. Observado o disposto na Clausula: HA, a parKv da:
Jiompldgagcto Judicial -dp Plana enquaiito este Piano: Gstiyev s.endo cunipttdo, e
obsei*vado q disposto has- Clausulas 4.1,2; c 4.34/ QS Credores Goncursais, salvo ds
Cuedores Trabalhistas, nao mais poderaci (i) ajuizar ou prosseguir em ipda e qualquer
atjYao judicial: ou ProcesS6 de c|ualquer natureza.contna as."‘R*EQiRER-A^'DA-S telacion'ado a
qualquer Ct^dito CpnGursaly excetuado o disposlp no.arb ^l^.-d'a CFR relativamente a
Processos em: que ,se estejam discutindo Creditos IHquidos; (ii). execular qualquer
senten^a, .dedsao Judicial ou senten^a arbilrai cOnb;a asd^sCUP^RANDAS relactOnada a
qualquer Crddito Concursal; (///J penborar ou onerar quaisquei: bens .do Crup.O Ol para
satisfazer seus: respeativps: Crdditps Coiicursais ou pralicar qualquer outto ato
constritjvo confcra o pairittionio das Rt-GUPERAND'AS;; (ip) criar, aperfeigoar ou ^ecu.lpr
qualquer gararitia real spbre ps bens e dkeitbsvdas REeuPERANDAS pai’a assegurar o
pagamentp^ de Greditp Concursa]; fu) reclamar qualquer direilo de copipensa^ao de^$eu^
fespeelivo Credito Goncursal contra qualquer credito devidp as RECUperan'DAS;, (pi)
buscar a satisfagao de seu Crddito Goncursal por qualqiier outre meip, que tiao o
preyisto neste Plano, Com a Homolpgagao Judicial do Plana,, tpdas as exccugpes g
outras medidasjpdiciais em curso contra; o GrupOOi relativalaos Creditos Concursaia
sei*a6 extintaS/. e as penhoras e constrigpeis jiidiciais JiberadOs^ sejidp. igualmentt*
liberados em favor do GRUPO Ol o saldo de Deppsitos Judiciais que nab tenham sido
empregados no pagamento de Credores nos termos das Clausulas 4.1.2 e 4.3.2 acima.
114. O disposto nas Clausulas. llAA, 4,3.3i8r 4v3.3;lQ^ 1144> 11X14, 11.3, 11.10,
11.11,11.12/11.12.1,,*11 i‘12.1.1, 11.12.1.2,13.2.1,13X0.1 e 13.1.0.'2.a'cima.n-ap.sea;p1t«ra aos
'Ditigantes Atuais e nao representa rOnbiida de direito, .dispensa de obrigagao ou
quitagao- por parte dos Litigantes Aluais, bem como nap afeta quaisquer litigios, atuais.
ou. futuros, ou causas delitigio dos Litigantes Atuais, em .quaisqiier jurisdigpes, ficandp
preseryados $&u$ dirGitos de tQniar qualquer agap^ que entender necesSaria
rekitivarheiite aP Plano, p DIP Financings qualquer'cohtfato; instrumento ou outro
docuntento criado ou firmado 6nri relagap-a es.te PlanO ou ^‘TOPJinanciri-g, incluindp
70

Visto

?>

CO

o

6eE»<«>o

Ptftln*

*

sem limita^ao a diteito de fescindir tais contratos ou ingressar com Utigios ei
quaisquer jurisdigocs para protegao e eficacia do$ direitos deste Plano ou do DIP
Financing ou para exigir esses direitos, agoes ou causas decides ligadas, decorrentes ou
relacionadas ao desrcspeito dc quaisquer termos e condigGes pelas R'ECUPERANO/VS,
contidos neste Piano, no DIP Financing ou em qualquer contra to, instrumento ou outre
documento criado ou firmado e reiacionado a este Plano, oti ao DIP Financing, pelo
qual tal parte 6 obrigada.
11.4.1. Ate a data, da Homologagao Judicial do Plano ou 15 de janejro de 2018r o
que ocorrer primeiro (para fins desta clausula, o "Penodo de Suspensao
Utigios")/ cada tuna das Recuperanidas e os Litigantes Atuais devem
abster-se de perseguir em qualquer jurisdigao (inclusive no Brasil, nos
Estados Unidos da America, nos Paises Baixos, em Portugal ou no Reino
Unido) quaisquer disputas, agoes ou causas de agao contra as
RPCUPI'RANDAS ou quaisquer dos Litigantes Atuais ou as Partes
Protegidas.
11.4.2. Durante o Penodo dc Suspensao Utigios, as RficUpErandaS eos Litigantes
Atuais devem coordenar sens esforgos para tomar qualquer medida
necessaria ou apropriada.para suspender as Agoes Pendentes e nao devem
rcalizar qualquer ajuste em suas agoes, pedidos, apelagoes, recursos para
reconsideragao ou agao semelhante, exceto se necessario para preservar a
Agao Pendente ou evitar o decurso do prazo prescricional.
Especificamente, as partes devem requerer: (1) a suspensao, durante o
Periodo de Suspensao Litfgios , das agoes judiciais em que sao partes nos
Estados Unidos da America, na Holanda e nas Ilhas Cayman, conforme o
caso; (ii) ao Sr. jasper Berkenbosch, trustee nomeado no processo de
falcncia, da COOR em curso na Holanda, que requeira, durante o Periodo
de Suspensao Utigios, a suspensao da avoidance proceeding pur ele
ajuizada; c (iii) a Corte Distrital de Amsterdam em que tem curso a
nmidaitcti proceeding, a suspensao desta agao durante o Periodo de
Suspensao Litigios ■
11.4.3, Nada neste Plano previnc os Litigantes Atuais de perseguir ou continuar
perseguindo pedidos de reconsideragao, alteragao, vacatur, recursos Ou
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quajquer outra meciida similar ou ama apelagao deniemorando escriio d*\°
decisao da Corte Norte-Americana de FalSncia datada de 4 de de^mbro
de 2017, protocolo numero 17-11888, registro numero 130, ou qualqupr
outra’ ordem relativa a tal decisao.

11.4.4. As RECUPERandaS e os LItigantes Aluais podem tomar medidas tegais
cabiveis cstritamente necessarias para preservar sous direitos, apelagoes ou
direito de apelaqao, desde que as RECUPERanDas e os Litigantes Atuais
tomem as medidas estritamente necessarias para preserva^ao de direito.
11,4.5, Qualquer prazo de prescri^ao, de suspcnsao ou preemptive, ou qualquer
outro re'eurso temporal, incluindo ren\!mcias, dispensas ou abdicates
mutuas, previstas.em lei, estatuto, cqntrato, por equidade ou qualquer outro
meio, que podem ser arguidos pelas Recuperan'DAS ou pelo Litigante Atual
beam inlerrompidos ate que ocorra: (i) a conclusao dn negociagao para o
encerramento das A?bes Pendcntos, as operagoes previstas neste Plano para
reestruturagao dos creditos ou (ii).90 (noventa) dias apos 6 decurso do prazo
de suspensao das Agdes Pendentes previsto na Clausula 11.4.4 acima; o que
ocorrer primeiro.
11.4.6, Nada neste Plano deve Jimitar ou restringir ps direitos dos Litigantes
Atuais, sendo certo que, exceto pela obrigagao de suspender agoes prevista
nesta clausula, qualquer Litigante Atual deve ter preservado o sen direito de
tomar qualquer agao que entender necessaria relativamente ao Plano, o DIP
Financing, qualquer contrato, instrumento ou outro documento criado ou
firmado em relagao a cste Plano ou o DIP Financing, incluindo sem
limitagao o direito de resdndir tais contratos ou ingreSsaf com fitfgios; cm
quaisquerjurisdigoes para protegaq e eficacia dos direitos deste Plano ou do
DIP Financing ou para exigir esses direitos, agoes ou causas de ago.es
ligadas/ decorrentes ou relacionadas ao desrespeiio de.quaisquer termos e
condigoes pelas RecuheraiVDAS, cpntidos neste Plano, no DIP Financing ou
em qualquer contrato, instrumento ou Outro documento crjado ou firmado e
reladonado a
te Plano, ou ao DIP Financing, pelo qual tal parte e
obrigada.
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11.4.7. As Re-CUPERaNDas c os Litigantes Atuais envidarao sens melhores
esforgos de forma comercialmente razoave) para negociar de boa-fd o
encerramento das A^oes Pendcntes em termos mutuamente aceitaveis nos
Estados Unidos da America, nos Raises Baixos e nas Ilhas Cayman,
conforme o caso. Nada ncstc Plano deve ser interpretado como uma
obriga^ao das Recupekandas ou dos Litigantes Atuais erri encerrar tais
A^oes Rendentes.
#

11.4.8. A Aprovagao do Plano nao impede os Credores Concu.rsa.is e/ou as
RecU PEP an das de perseguir em quaiquer jurisdi^ao (inclusive no Brasil, nos
Estados Unidos da America, nos Raises Baixos, em Portugal ou no Reino
Unido) quaisquer disputas, a^oes ou causas de agio contra ps Litigantes
Atuais, tampouco implica renunda aos direitos ou remddios que os
Credores Concursais e/ou as Ri-xupeiiandas tenham contra os Litigantes
Atuais.
11.5. Reconstituicao de Direitos. Veri/icada a ocoitencia de quaiquer das Condigoes
Resolutivas previstas na Clausula 12 e desde que o GRUPO Or nao tenba obtido as
dispensas necessarias nos termos da Clausula 12.2 e/ou hipotese de convolagao da
Recuperagao Judicial cm falencia durante o prazo estabeieddo no artigo 61 da LFR, os
Credores Concursais terao reconstituidos integralmente todos os seus direitos e
garantias nas condigoes originalmente contratadas, como se o Plano nao tivesse sido
aprovado, sendo restabelecidas todas ns agoes e prelensocs contra o Gri/PO Or, c
assegurndo o direito de ajuizar ou prosseguir com quaiquer agio judicial ou
extrajudicial contra o GRUPO Ol, deduzidos os valores eventualmente pagos na forma
deste Plano e no curso da Recuperagao Judicial e ressalvad.os os atos validamente
praticados no ambito da Recuperagao Judicial e deste Plano, observado o disposto nos
artigos 61, § 2° e 74, da LFR.

11.6. Formalizacao de Documentos e Outras Providencias. O GRUPO Oi, os
adquirentes de quaisquer ativos de propriedade de qtialquer das RECUPERaNDAS e os
Credores e seus representantes e advogados deverao praticar todo^ os^atos e firmar
73
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bodos os contratos e outros documenlos que, na forma e na substantia, stija
N° Pro
necessaries ou adequados para cumprimento c implementagao do disposto nesfce PlanoN

Visto

11.7. Modifica^ao do Plano. Aditamentos, alteragoes ou modificacroes ao Plano podem
ser propostas a qualquer tempo ap6s a Homologaqao judicial do Plano, desde que tais
aditamentos, altera^oes ou modifica^oes sejam (i) submetidos a vota^ao na Assernbleia
de CredOres, observando-se o quorum requerido pt:los artigos 45 e 58, caput e §1^ da
£FR.
11.7.1. Efeito Vinculativo das Modifica^oes do .Plano. Os adjtamentos,
alteracoes ou modificacoes ao Plano vtncularao o GRUPO Oi, seus Credores
Concursais e seus respectivos cessionanos e sucessores, a partir de sua
aprova^ao pela Assernbleia de Credores na forma dos arttgos 45 ou 58 da
IFR.
11,8. Majiutericao do Direito de Petiyao e Voz e Voto em Assembleia.de Credores.
Para fins deste Plano e enquanto nao verificado o encerramento da Recuperagao
Judicial, os Credores — inclusive os Credores Quirogt'afarigs Bondholders Qualificados
que venham a converter parte de seus Creditos Quirografarios Bondholders
Qualificadps em capital c\a Oi na forma do Aumento de Capital - Capitalixa^ao de
Creditos—preservarao o valor e quantidade de seus Creditos Concursais para fins de
direito depetigao* voz e. vote em toda. e qualquer Assernbleia dc Credores posterior a
Homologagao Judicial do Plano, independentemente da conversao dos Creditos
Quirografarios Bondholders Qualificados em Novas Agoes Ordinarias — 1 e respCctiva
quitagao.
11.9. Equivalencia economica no cumprimento do Plano. Na hjp6lese de qualquer
das operagoes previstas no presente Plano, que nao envolva pagamento em dinheiro aos
Credores Concursais, nao.ser possivel de ser implementada pelas Ri-CUI'ERANDas para,
qualquer Credpr Concursal, seja pelo transcurso dos prazps previstos para a
implementagao de tais operagoes ou por razbes regulamentares, as R.KCUPKRANDAS
adotarao as medidas neccssarias com o objetivp^de a.ssegurar um resultado econdmico
equivalente para os Credores Concursais.
/y
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11,10, Quitacao. Os pagamentos realizadgs na forma tfstabelecida neste Plan
acarretarapj de lorma automatica, proporcional ao valor efetiva.mente recebido e
indepenctente de qualquer forrnalidade adleional, a quitagao plena, rasa, irfevogavel e
irretralavel de todo e qualquer Credilo Concursal contra as R'ECUPERANDas, seja por
obriga^ao principal ou fidcjussoria, inclusive em rela$ao a Encargos Financeiros> de
modo que os Credores Concursais nnda mats poderao reclamar contra as
RECUPERANOAS rebtivamente aos Creditos Concursais, a qualquer tempo, em juizo ou
fora dele,
11-11. Ratificacao de Atos, A Aprovagao do Plano pela Assembleia Ceral de Credorcs
implicara a aprovagao e ratificagao de tod os os atos regulares cle gestao praticados e
medidas adotadas pelas RecupeRaMOaS no curso da Recuperagao judicial, incluindo,
mas nao se limitando aos atos necessaries a reeslTUluragao na forma proposta nestc
Plano, a eelebragao do Cbntrato de Backstop, hem como todos demais atos c a goes
necessaries para integral Implementagao e consumagao desle Plano e da Recuperagao
Judicial, os quais ficam expressamente autorizados, validados e ratificados para todos
os fins de dircito, inclusive e especialmente dos artigos 66, 74 e 131 da LFR.
11.12, Isencao de Responsabilidade e Reriuncia.
11.12.1.
Isengio de Responsabilidade e Rentjncia das Partes Isentas. Em
decorrencia da Aprovagao do Plano, os Crcdores expressamente liberam
as Partes Isentas de toda e qualquer responsabilidade pelos atos regulares
de gestao praticados e obrigagdes contratadas antes ou depois da Data do
Pedido ate a data da Aprovagao do Plano, inclusive com reiagao h
reesfcruturagao prevista neste Plano, conferindo as Partes Isentas quitagao
ainpla, rasa, geral, irrevogavel e irrctrotavel de todos os direitos c
pretensoes patrimoniais, penais e morais porventura decorrentes dos
referidos atos a qualquer dtulo, observado o dispostona Clausula 11.4.
11,12.1.1. A Aprovagao do Plano represent* .igualmente expressa e
irrevogavel renuncia por parte dos Credores aos dircitos em que
se fundam quaisquer reivindicagoeS, agoes ou direitos de ajuizar,
promover, dar prosseguimento ou reivindicar, judicial ou
extrajudicialmente, a qualquer titulo e sem reservaS ou.ressalvas,
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em quaisqtier jurisdi^des, a repara^ao de danos ^/ou outras a^oes
on medidas promovida? contra as Partes Isentas em rela^ao aos
atos praticados e obriga^oeS assumidas pelas Partes isentas,
inclusive em virtude de e/ou no curso da Recupera^ao Judicial.
Os Credores, conforme aplicavel, tomarao as medidas cabiveis
para que os nr/ste nomeados nos processes de faleiicia
holandescs da Ol COOP e da PTIP encerrem todos os litigibs
contra as Partes Tsenla.s ou fa^ani com que tais litigios sejam
encerrados, obseryado o disposto na Clausula 11.4.
Isencao de Responsabilidade e Renuncia dos Tnvestidores
Backstoppers. Em decorr^ncia da Aprovagap do Piano* cada
uma das sociedades integrantes do Grupo Ot e sens siicessores, e
o Credores, expressamente. liberam as Partes fsentas Inyestidores
Bacrksloppers de. toda e qualquer responsabnidade pelos atos
praticados, induindp a celebragao do Cdiilrato de Backstop, e
obrigacoes contraladas antes On depois da. Data do Pedido ate a
data da Aprovagao do Plaho,’ inclusive com rela^ao a
reestruturagao prevista nestc Plano, ressalvando-se as obrigagoes
previstas no presente Plano e no Contrato de Backstop,
conferindo as Partes Isentas Tnvestidores Backstoppcrs quitagao
ampla, rasa, geral, irrevogavel e irretratavel de todos os direitos e
pretensoes patrimoniais, penais e morais porventura decorrdntes
dos referidos atos a qualquer titulo.

11.12X2.

12.

CONDI^OES RESOlUTtVAS OO PLANO

12.1. Condi^des ResolutLvas. Sao condi^oes resolutivas do Plant)* cuja ocoi'rencia
acarretara a resolu^ao automatica do Plano c de suas estipulacoes, com a consequente
manutengao e/ou reconstitui^ao dos direitos & garandas dos Credores nas condigocs
originariamente con.trata.das, como se o Plano nao Hvesse sido aprovado, nos termos
ddsta Clausula 12.1:
(i) a inocorrencia da reestrutura^ao dos CredUos Quirografarios Bondholders
Qualificados na forma da Clausuta 4.3.3.2 ate 31 de julho de 2018;
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(ii) vi inocorrencin do Aumento de Capital Capitalizat^ao de Crcditos conforme o
disposto na Clausula 4.3.3.S ate 31 de julho dc2018; e

H

a inocorrencia do Aumento de Capital Novos Recursos conforme o
disposto na Clausula 6 ate 28 dc fevereiro de 2019.
12.2. Dlspensa_da_s Co^dicoes Resolutivas. Os Credo res podenx em deliberaQao dos
H tula res da maioria simples dos Creditos presentes a Assembleia de Credorcs
convocada para essa finalidade, aprovar a dispensa on modificagao, total ou parcial^
da.{s) condigno(oes) resoluLiva(s) descritas na Clausula 121 acima.
'12.3. Resofugao do Plano. Caso resolvido o Planoy caberd h Assembleia de Credores
deliberar (l) sobre a nprovagao de modificagno no Planoy observado o i]u6rum de
aprovagao de Plano estabelecido nos arligos45 e 58, § F, da LFR, ou (ii) pcla dccrctagao
da falencia pelo Jui/o da Recuperagao.
13.

Disi’osi^oks Gekais

13.1. Condigoes suspensivas. A eficacia deste Plano esta condicionada a (i) Aprovagao
do Plano; e (ii) Homologagao Judicial do Plano e a eficacia da implementagao das
medidas previstas neste Plano esta condicionada ao cumprimento das exigencias e
condigoes legais, regulamentarcs e cstatutarias aplioWeis.
13.2. Qbrigacdes de Fazer e Nao-Fazer, For meio deste Plano, as RecltperanDAS
comprometcm-se a, durante o curso da Recuperagao Judicial/ (a) conduzir os negoeios
do Grupo Oi de acordo com o curso ordin^rio de suas operagoes; (b) obgcrvai* todos os
term os, condigoes e limitagoes eslabdecidos neste 'Plano; e (c) cumprir com todas as
obrigagoes assumidas neste Plana
13.2.1. Sem prejuizo do disposto na Clausula 13.2 acima, as RECUPURANPAS
obrigam-se a adotar as medidas qlie estejam ao seu alcance e sejam
ncccssarias para que este Plano seja reconhecido como flfjfcaz^exequivel e
77
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reconhecimento se faqa necessario para a imp'IcmenLcigao das medidas
previstas neste Plano em relagao aos respectivos Credores, observado 0
disposto na Clausula ll.4.
13,3., Encerramento da Recuperayao ludicial, A Recuperagao Judidai sera enceri'ada
mediahte a verificatjao do cumprimento de todns as obngajoes pffivislas no Piano que
se vencerem ate 2 (dois) anos conlados da Homologagao Judicial do Plano.
13*4. Meios de Pagamento. Exceto para os Credorcs TrabaUristas partes em Processes,
que sempre receberao mediante deposito judicial nos autos dbs respectivos Processos,
salvo se houver previsao diversa no Plano, os valores devidos a os Credores Concursais
serao pagos mediante (a) a transferincia direta de recursos a conta bancaria do
respective Credor Concursal, por meio de documento de ordem de credito (DOC), Ou
de transferencia eletrbnica dispOnivel (TED), (b) por Ordem de Pa ga men to a ser sacada
diretamente no calx a de instituigao financeira. pelo respectivo Credor Concursal,
conforme o case, seryindo o comprovante da referida opera^ao financeira como prova
de quita^ao do respective pagamento; ou, aihda, (c) outros meios necessarios para
pagamehto dos Creditos Concursais Agendas Regyladoras.
13.4.1.Os pagamentos previstos neste Plano serao realizados sorncnlc ap6s a.
disponibilizagao e envio pelos Credores Concursais, com exce^ao dos
CrcdoiGs Trabalhistas partes em Processes, de sous dados cadastrais
atualizados e informa^des de conta bancaria na plataforma eletrdnica a ser
disponibilizada pela Oi no endere^o eletronico kvw,nviutl.cnm.br. Casp
o Credor Concursal nao disponibilize e envie as referidas inibrmagoes em
tempo habil para que as RPCUI’ERANPAS possam realizar o respectivo
pagamento,, nas datas e prazos previstos neste Plano, nap sera considerado
descumprimento de Plano. Nao havera incidcncia de multas, aiualizagao
monetaria ou encargos. moratorios em rela^ao aos pagamentos que nao
tenham side efetuados has datas e prazos previstos nOste Plano em virtude
de os Credores Concursais nao terern disponibilizado e envlado
tempestivamente as referidas informagpes.
Jy
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13.5.

q qa

Datas de Pagnmento. Na hipotese de qualqu^c pagamento Qu obrigagao preyist!3

neste Plano estar previsfca para ser realizada ou satisfeita em um dia que nao seja

Dia Util, o rpferido paganiento ou obrigayao podera ser realizado ou saHsfeito,
conforme o caso, no Dia IJtil imediatamente scguinte, sem que isso caracterize
inipontualidade das ReCUPERanDas

ou

implique incidencia de Encargos Finaneeiros.

Da mesma forma^ tendo em vista evenlxiais obrigacoes de pagamento dependentes de
atoi> ainda nao performados, as Ri:cupeio\ndaS envidarao todo$ 6s esforgos para
realizar os pagamentos na data mais brevepossivet, de acordo com a sistematica deste
Plano.
13.6.

Comunicacoes.

Todas

as

notifica<;6cs,

requerimentos,

pedidos

e

outras

comunica^oes ao CRUPO Oi> requeridas ou permitidas por estc Planp, para serem
eficazes, devein ser feitas por escrito c sevao consideVadas realizadas quando (i)
e.nviadas por correspondencia registrada, com aviso de rccebimento, pu por courier .e
efetivamenle entregues; ou GO enviadas por e-mail com comprOVante de entrega,
observando-se os dados de contato a seguir:

OtS.A.
Rua Humberto de Campos, 425
Protocolo Recuperagao Judicial
Leblon
Rio de Janeiro — RJ
CEP 22430-190
E-mail: rjoic^oi.nei.br
13.7.

Pivisibilidade das Previsoes do PlaiiO; Na hipotese de qualquer terrrip ou

disposi^ao do Plano ser considcradn invalid^ nula ou ineficaz pelo Juizo da
Recuperagao Judicial, a validade e eficacia das denials disposi^bes nao. -serao afetadas,
devendo as ReCUP'ERAMDAS proper novas disposigoes para esubstitufrem aquelas
dedaradas involidas, nulas ou ineficazes,. de forma a mapler o propbsito do estab.eleei.do
nestc Plano.
13.8.

Cessao de Crdditos. Bxceto se disposto de fornia contrdria neste PlanO/ os

Credores ppderao ceder sens Creditos Concursais a outros Credoires ou a lierceiros/ ea
cessao somente produzira efeilos desde que (i) as R I-CU PE RAIDAS, o Administrador
79

A

N° Pn

uttp

Visto

o
</>
o

doEj'Xfo

V P4gina
\
/
" 253314

o

Judicial e o Juizo da Kecupecagao Judicial sejam i.nformados; e (n) os cessionarios
firmem declaragao por escrito atestando o recebimento dc uma copfa do Plano e
reconhecendo que o Credito Concursal cedido estard sujeito as disposigoes do Plano.
O disposto nos itens fi\" e "ii" acima nao se aplica aos Croditos Quirografarios
Bondholders Qualificados nem as Novas Notasy que poderao ser eedidos livre e
■independgntementedeprdvia notificagao e7ou concordancia das Recuperandas.
13.9. Alteragoes Anteriores a Aprovacao do Plano. As Rccuperandas se reservam o
diteito, na forma da Lei, de allerar esle Plano ate a data da Aprovagao do Plano,
inclusive de mode a compiementar o protocol© com documcntos adicionais-e tradugdes
de documentos correlates.
!

I

I
|

13.10. Poderes do Grupo Oi para implementar o Plano
13.10.1.
A Aprovagao do Plano seguida da Homologagao Judicial do Plano
dara poderes a Oi, por Tneio de sens representantes legaiSj para tomar
todas as medidas nece$$arias para a implementagao do Plano, inclusive,
do ponto de vista socictar.jo, para assinar os boletins de subscrigao, em
nomc e para o beneftcio dos Credores Quirografarios Bondholders que
reestruturarem sens Creditos na forma prevista na Clausula 4.3.3.1.1,
relativos as agoes a serem emitidas e entregues pela Oi sob a forma dc
ADRs em pagamento de tais Crdditos, observado o disposto na Clausula
11.4.
13.10.2.
Ap6s a Homologagao Judicial do Plano, o Guuro Oi fica desde ja
.autorizado a adotar todas as medidas necessarias para (i) submeter a
Aprovagao do Piano ao processo de insolv^nctn em curso perante a
Bankruptcy Court of the Southern District of New York {Chapter 15), coni o
ohjetiyo de conferir efeitos ao Plano em terntorio nortc-americano,
Vinculando os Credores ali domidliados e estabelecidos^ bem como (ii)
iniciar e/ou dar andamento a outros procedimentos judiciais, extrajudieiais
ou administratlvos, sejam de jnsolvencia ou de outra natureza, em outras
jurisdigdes alem da Republica pederativa do Brasil, incltiindo no territodo
norte-americano e holandcs,.conforme necessario, para a implementagao
deste Plano, incluindo, mas nao se limitando, aos processos de^insolvencia
\

80

ou procedimontos necessaries a impiemeata^ao das disposigoes destJP jjl
Plano, notadamente nos termos da legislaqao aplicavel dos Estados Unidos \—
da America, das Jlhas Virgens Brilfinicas e da Holanda. Os processes
auxilinres no exterior nao poderao alterar os termos e as condigdes deste
Plano, observado o disposto na Clausula 11.4.
13.11. Lei Aplicavel. Os direitos, deveres e obriga^oes decorrentes deste Plano deverao
^>er regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na Republica
Redevaliva do Brasil, alnda que os Creditos sejam regidos pelas leis de outra jurisdigao e
sem que quaisquer regras ou prinefpios de direito international privado sejam
nplicadas.
13.12. Eesohigao de Conflitos e Eleicao de Faro. Todas as coiltroversiaS ou disputas
que surgirem ou estiverem relacioriadas a este Plano, induindo pretensoes de Credores
relativas ao valor dos sens respeclivos Creditos Concursais, poderao ser previamente
submelidas a procedimento de Mediagao, na forma do regulamenlo da Camara dc
Mediagao e Arbitragem da Fundagao Cetulio Vargas/R) ou alternativamente do Pvtucleo
Permanente de Metodos Consensuais de Solugao de Litigios do Tribunal dejustiga do
Estado do Rio de Janeiro. Caso as controv^rsias ou disputas em questao nao sejam
solucionadas na Mediagao, ser.ao clas resolvidas (i) pelo Juizo da Recuperagao Judicial,
ate o eneerramentp do processo de Recuperagao Judicial com transito em julgado da
decisao homologatdria; a (ii) por qualquer juizo empresarial do Foro Central da
Comarca do Rio de Janeiro, apos o encerramento do proce^so de Recuperagao Judicial
com transito cm julgado da decisao homologatoria. A/ /
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O Plano e firmado pelds representantGs legais cjevidamente constituicigs do GKuPO OI.
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Rio de Janeiro, 20 dd de2embro de2GT7.

- em redupwi^ao judicial
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m recupera'gao judicial

Portugal Telecom International^inance B.V. - em recuperagno judicial

Or Brasil Holdings Coqpera

- em recupera^ao judicial
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Nesta data, fa?o os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 21/06/2016

Decisao
Destaco de piano que a presente decisao se limitara a analise do pedido de tutela de urgencia
formulado na exordial - notadamente o pedido de suspensao das agoes e execugoes em face
das Recuperandas, e pedido de dispensa de apresentagao de certidoes negativas - ficando as
demais questoes afetas ao provimento inicial do pleito de recuperag^o judicial (art. 52 da Lei
11.101/05) postergadas para melhor exame tao logo os autos retornem conclusos, apos a
publicagao deste decisum. Tal providencia se justifica por conta do notdrio impacto social e
repercussao economica que a demora de apreciagao da tutela de urgencia poder£ gerar no
mercado global.
Informam as requerentes terem origem na jungliio das gigantes nacionais no setor de
telecomunicagoes, quais sejam, a TNL e a Brasil Telecom S.A., em 2009, tendo essas sociedades
antes nascidas a partir da privatizagao da TELEBRAS em 1998.
Expoem que seu ramo de operagao e o da prestagao de servigo publico, por meio de concessao,
cuja essencialidade e insita a propria natureza publica do servigo, levando em conta ser: i) A maior
prestadora de servigos de telefonia fixa do Pais, atendendo em todo territdrio nacional; ii) ter como
base 47,8 milhoes clientes usuarios de telefonia movel ate margo de 2016; iii) 8,7 milhoes de
acessos a internet banda larga; iv) 1,2 milhoes de assinaturas de TV e v) 2 milhQes de hotspost
wifi, em locais publicos, como aeroportos e shopping centers.
Afirmam, que por atuarem em urn ramo estrategico para economia, eventual interrupg§o de
qualquer dos seus servigos tern potencialidade para produzir efeitos catastrdficos, nao s6 para os
inumeros usuarios, como para o prdprio Grupo Empresarial, que veria inexoravelmente o aumento
de seu passive e a redugao da sua capacidade de obter as receitas necessarias ao seu
pagamento.
O gigantismo do Grupo gera em torno de 138 mil postos de trabalhos diretos e indiretos no Brasil,
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dos quais 37 mil somente no Estado do Rio de Janeiro, os quais poder^o estar em risco, caso
qualquer evento coloque em risco a capacidade de recuperapao das empresas Ol.
Prosseguem dizendo que diante do grave cenario que se abateu sobre as empresas do Grupo,
nao restou alternativa senao a propositura do pedido de recuperaqao judicial, que, por6m, ao se
desencadear, provocar£ reagoes dos seus diversos credores e parceiros, cujas consequencias
podem inviabilizar o pedido.
Isto porque, afirmam, diversos sao os contratos estrategicos firmados pelas requerentes em que
figura a clausula rescisbria em caso de pedido de recuperageio judicial, fato que se efetivamente
ocorrer ira diminuir drasticamente os ativos das empresas Ol, necessitando assim que sua eficbcia
seja suspensa.
Igualmente aduz ser necessario, para fins da continuidade de suas atividades empresariais, seja
concedida autorizagao para funcionar sem que haja necessidade da apresentagao das certidoes
negativas.
Por ultimo, informam que h£ evidente receio de que a repercussao do pedido desencadearb em
ambito nacional uma enxurrada de constrigoes judiciais para garantia de dividas sujeitas a
recuperagao judicial, que embora possam ser futuramente revertidas por decisao do jutzo da
recuperagao judicial, por certo trarao prejuizo as requerentes que poderao nao dispor dos valores
em tempo hbbil para pagamento de despesas imediatas.
Fincadas tais prefaciais, analiso de piano a postulagao liminar.
O ordenamento juridico brasileiro pela Lei 11.101/2005 introduziu a Recuperagao Judicial dos
empresarios e sociedades empresbrias, definindo os escopos para concessSo deste beneficio
legal, o qual visa viabilizar o enfrentamento de crise economico-financeira pela sociedade
empresbria ou empresbrio, com vista b manutengSo da fonte produtora do emprego, preservando
interesses sociais e dos credores.
Tern a lei, portanto, como principal foco a preservagao da empresa e a protegao do mercado, de
modo que este possa se desenvolver de modo sadio, potencializando beneficio b sociedade como
urn todo.
As normas que regem o procedimento de Recuperagao Judicial devem ser analisadas de forma
sistematica, valendo-se sempre que possivel o julgador de uma interpretagao sociologica, para
tentar alcangar aos fins sociais e as exigencias do bem comum, que nova lei quis introduzir.
A LRF destacou no seu art. 47 como principios bbsicos a preservapcio da empresa, sua fungao
social e o estimulo a atividade economica.
Partindo desta premissa, urn dos objetivos mediates da norma e o de fixar os meios necessbrios
ao desenvolvimento da recuperagao e do cumprimento do piano apresentado, dentre elas a
sujeigao a recuperagao judicial de todos os erbditos existentes na data do pedido, ainda que nao
vencidos (art. 49) e a suspensao da prescrigao e de todas as agoes, execugoes em face do
devedor (art. 6°).
In causa, trata-se do pedido de recuperagao judicial o maior grupo nacional de exploragao da
telefonia fixa, tendo ainda ampla atuagao no mercado da telefonia movel e TV por assinatura.
Dispoem assim o art. 6° e seu § 4° da LFRE:
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"A decretagao da falencia ou o deferimento do processamento da recuperag3o judicial suspende o
curso da prescrigsao e de todas as agdes e execugoes em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sdcio solidario."
§4° Na recuperagao judicial, a suspensao de que trata o caput deste artigo em hipbtese nenhuma
excedera o prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do
processamento da recuperagao, restabelecendo-se, apbs o decurso do prazo, o direito dos
credores de iniciar ou continuar suas ag6es e execugoes, independentemente de pronunciamento
judicial.
Partindo de uma interpretagao apenas literal, somente o deferimento do processamento da
recuperagao judicial impoe aos credores o que alguns doutrinadores tern denominado de
automatic stay, que deve ser observado por todos sem excegao.
Verifica-se, portanto, ser a suspensao uma determinagao legal, ou seja, efeito do prdprio
deferimento do pedido de recuperagao judicial, com vista a oportunizar ao devedor urn periodo
salvaguardado da influencia dos credores, para que possa organizar e melhor expor suas
solugoes de mercado.
Outro efeito do deferimento do processamento, diz respeito £ quesUto da possibilidade do juizo da
recuperagao isentar a sociedade empresaria - em recuperagao judicial- da apresentagao das
Certidoes Negativas de D6bitos Fiscais (CND), quando da contratagao daquela com o Poder
Publico.
Inicialmente, deve ser esclarecido nao haver mais duvidas, quanto & possibilidade da contratagao,
pela empresa em recuperagao judicial, com o Poder Publico. Tal afirmag^o decorre da simples
interpretagao contida no art. 52, II da LRF, que aponta a possibilidade da contratagao com o Poder
Publico, ou para recebimento de beneficios e incentives fiscais por parte da recuperanda, desde
que apresentadas as negativas fiscais exigidas.
Sendo assim, a certidao exigida no inciso II do art. 32 da Lei 8666/93, que aponta para
necessidade da apresentagao de certidao negative de falencia ou concordata, esta em parte
derrogada, pois neste caso prevalecera a tamb^m lei especial 11.101/05, promulgada
posteriormente, que expressamente reconheceu a possibilidade da empresa em recuperagao
contratar com o setor publico.
Assim, sendo deferida a recuperagao, o cerne da presente questao se fixa na possibilidade do
juizo da recuperagao poder isentar a recuperanda da apresentagao das certidoes negativas,
tornando-a apta por complete a participar de licitagoes, receber cr^ditos ou incentives fiscais do
Estado.
Em discussao esta a ponderagao sobre dois importantes principios constitucionais, quais sejam, o
da "preservagcJO da empresa" (assim considerado por estar implicitamente conscrito no art. 170 da
C.F.), hoje considerada como ente de relevante fungao social; e, de outro lado, em contrapartida, o
"principio do interesse publico geral", que determina a necessidade do Poder Publico observar a
legalidade estrita no procedimento de licitagao, a fim de evitar prejuizo ao bem comum.
Vislumbrada essa situagao, imperioso sera a utilizagao do principio da proporcionalidade para fins
de se fazer uma necessaria ponderagao entre valores equivalentes. Trata-se de urn principio com
status constitucional, que busca ponderar direitos fundamentals que se conflitam, atraves da
devida adequagao dos mesmos com o binomio meio-fim; subdividido pela doutrina em tres outros
principios, quais sejam: o principio da adequagSo, o principio da necessidade e o principio da
proporcionalidade em sentido estrito.
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Tamb6m chamado de principio da idoneidade ou principio da conformidade, o principio gr£
adequagao reflate a ideia de que a medida restritiva deve ser idonea a consecugao da finalidaljb
pretendida. Vale dizer, deve haver a existencia de relagao adequada entre um ou varies
determinados e os meios com que sao determinados.
\ N° Proc
Quanto ao subprincipio da necessidade, ou principio da exigibilidade, busca-se que a medida seja
realmente indispens£vel para a conservag^o do direito fundamental e, que nao possa ser
substituida por outra de igual eficacia, e ate menos gravosa.
De acordo com este subprincipio, deve sempre ser observado se h£ outras formas de se obter o
resultado garantido por determinado direito, de forma a se optar pela aplicagao da forma que ira
afetar com menor intensidade os direitos envolvidos na questao.
O ultimo elemento caracterizador do principio da proporcionalidade e o subprincipio da
proporcionalidade em sentido estrito.
Caracteriza-se pela ideia de que os meios eleitos devem manter-se razo£veis com o resultado
perseguido. Isto quer dizer que o onus imposto pela norma deve ser inferior ao beneficio por ela
engendrado. Trata-se da verificagao da relagao custo-beneficio da medida, isto 6, da ponderagao
entre os danos causados e os resultados a serem obtidos.
Desta forma, este subprincipio exige uma equanime distribuigao de onus, coma utilizagao da
tecnica de ponderagao de bens ao caso concrete.
Destaca-se, que em ambos os lados do conflito, ora em analise, depreende-se a existencia de
direitos sociais.
A empresa como unidade produtiva, tern sido considerada fonte de geragao de riqueza e
empregos, e a manutengao de suas atividades visa proteger esta relevante fungao social e o
estimulo a atividade economica (art. 170 CF; art. 47 da LRF).
Do outro lado, a Lei de Licitagoes e o CTN buscam dar protegao ao interesse publico em geral,
determinando que o Administrador Publico se atenha a determinadas formas e normas no
memento da contratagsto, a fim de evitar prejuizo ao bem comum.
Diante do enfrentamento de principios, como acima declinado, deve o aplicador do direito valer-se,
muita das vezes, do principio da proporcionalidade para decidir.
Criada com o fim precipuo de impulsionar a economia do pais, e oportunizar aos emprescirios em
dificuldades financeiras, nao s6 a manuteng§o de sua unidade produtora, mas em especial, a
continuidade da prestagao dos servigos e geragao de empregos, a LRF, inovou consideravelmente
o conceito de empresa, algando-a a um patamar de relevante papel social.
Inovou o legislador ao promulgar a referida lei, dispensando especial enfase ao institute da
recuperag^o judicial, que respondeu aos anseios das empresas que, em situagao de necessciria
reestruturagao de suas operagdes e dividas, nao tinham outra opg§o dentro do ordenamento
juridico nacional a nao ser a decretagao de sua insolvencia ou falencia, o que nao resultava
beneficios, seja para as prdprias empresas, seja para os seus credores e a sociedade em um
todo.
Dentre as muitas alteragdes, figura a possibilidade da recuperanda licitar com o Poder Publico,
desde que sejam apresentadas no ato as certidoes negativas de ddbitos fiscais (Art. 52, II da Lei
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11.101/2005).
Mencionado dispositive trouxe inovadora conquista, conquanto tenha se afigurado visivelmente
inbcuo, posto que dificilmente existing empresa em situagao de recuperagao judicial, que nao
esteja tamb6m em debito fiscal.
Observar-se-£ o principio da proporcionalidade, para ent3o mitigar a aplicagao do art. 52, II da
LRF, a fim de que seja obstada a necessidade da apresentagao da CND.
Aplica-se, o bindmio meio-fim. Isso porque, observados os aspectos de cada subprincipio acima
informado, vemos que a medida 6:
adequada e idonea ao passo que visa garantir acesso a todos aos meios para recuperagao
a)
judicial da sociedade empresaria em dificuldade, garantindo a esta o direito de manter os contratos
ja firmados com o Poder Publico, ou ainda realizar novos, visto estar comprovado que
regularmente utilizava esta forma de contratar;
necessaria porque de outra forma nao poder£ a recuperanda manter seus contratos de
b)
concessao em vigor com o ente publico;
mais benSfica, pois certamente atende ao interesse comum geral mais iminente c)
manutengao de fonte geradora de empregos e riquezas .
Nao se pretende com isso, buscar a qualquer custo a recuperagao das empresas. Pelo contr£rio,
deve o julgador estar atento ao que Ihe 6 apresentado e, com base nos documentos consignados,
sopesar a viabilidade ou nao da continuidade da sociedade empresaria, que busca socorro a luz
da nova lei.
Dita posigao encontra-se corroborada, nos termos do eloquente aresto proferido pelo Ministro Luis
Felipe Salomao, em sede de Recurso Especial, cuja ementa assim foi descrita:
RECURSO ESPECIAL N° 1.173.735 - RN (2010/0003787-4) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMAO RECORRENTE: PETRClEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS ADVOGADOS :
THIAGO CEZAR COSTA AVELINO E OUTRO(S) MARCELLE VIEIRA DE MELLO MOREIRA E
OUTRO(S) RECORRIDO : ENGEQUIP - ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS LTDA ADVOGADO
: KRAUS JOS£ RIBEIRO OLIVEIRA EMENTA DIREITO EMPRESARIAL, TRIBUTARIO E
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAQAO DE SERVIQOS DE
CONSTRUQAO E MONTAGEM DE INSTALAQ6ES INDUSTRIAIS DE PRODUQAO DE
PETRCLEO E GAS NATURAL COM A PETROBRAS. PAGAMENTO DO SERVIQO PRESTADO.

exig£ncia de apresentaqAo de certidAo negativa de debito da empresa
PRESTADORA DOS SERVIQOS. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAgAO
JUDICIAL. ARTS. 52 E 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LF) E ART. 191-A DO C6DIGO TRIBUTARIO

nacional

(Ctn).

inoperAncia dos mencionados dispositivos. inexistEncia de

LEI ESPECIFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DIVIDA FISCAL E PREVIDENClARIA
DE EMPRESAS EM RECUPERAQAO JUDICIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. O art. 47 serve como urn norte a guiar a operacionalidade da recuperagao judicial, sempre com
vistas ao designio do instituto, que e "viabilizar a superagao da situagao de crise
economico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutengao da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservagao da empresa,
sua fungao social e o estimulo a atividade economica".
2. Segundo entendimento exarado pela Corte Especial, em uma exegese teleologica da nova Lei
de Falencias, visando conferir operacionalidade £ recuperagao judicial, 6 desnecessaria
comprovagao de regularidade tributaria, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art.
191-A do CTN, diante da inexistencia de lei especifica a disciplinar o parcelamento da divida fiscal
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e previdenciaria de empresas em recuperagSo judicial (REsp. 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMAO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013).
i
3. Dessarte, o STJ, para o momento de deferimento da recuperagao, dispensou a comprovagao d40
regularidade tributaria em virtude da ausencia de legislagao especifica a reger o parcelamento dao
divida fiscal e previdenciaria de empresas em recuperagao judicial. Nessa linha de intelecgao, por\
6bvio, parece ser inexigivel, pelo menos por'enquanto, qualquer demonstragao de regularidade .
fiscal para as empresas em recuperagao judicial, seja para continuar no exercicio de sua atividade
(j£ dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder
Publico.
4. Na hipotese, € de se ressaltar que os servigos contratados j£ foram efetivamente prestados pela
ora recorrida e, portanto, a hipotese nao trata de dispensa de licitagao para contratar com o Poder
Publico ou para dar continuidade ao contrato existente, mas sim de pedido de recebimento dos,
valores pelos servigos efetiva e reconhecidamente prestados, nao havendo falar em negativa de
vigencia aos artigos 52 e 57 da Lei n. 11.101/2005.
5. Malgrado o descumprimento da clausula de regularidade fiscal possa at6 ensejar,
eventualmente e se for o caso, a rescisao do contrato, nao poder£ haver a retengao de pagamento
dos valores devidos em razao de servigos ja prestados. Isso porque nem o art. 87 da Lei n.
8.666/1993 nem o item 7.3. do Decreto n. 2.745/1998, preveem a retengao do pagamento pelo
servigos prestados como sangao pelo alegado defeito comportamental. Precedentes.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
O Ministerio Publico, em eloquente parecer, fez recordar igual posicionamento adotado por este
magistrado em decisao proferida em outra recuperagao judicial apreciada neste juizo, a qual fora
chancelada pelo STJ em recente decisao proferida novamente pelo E. Ministro Luiz Felipe
Salomao, nos autos do Resp. 1207117/MG.
Ademais, a esses argumentos soma-se ainda decisao proferida pelo proprio TCU no Acbrdao
8271/2011, que ja havia recomendado ao DNIT do Estado do Espirito Santo tal orientagao:
"1.51. dar ciencia a Superintendencia Regional do DINIT no Estado do Espirito Santo que, em
suas licitagoes, 6 possivel a participagao de empresas em recuperagao judicial, desde que
amparada em certidao emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
esta apta economicamente e fmanceiramente a participar de procedimento nos termos da Lei
8.66/93".
Fabio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 13a ed.) lembra que "a crise da
empresa pode manifestar-se de formas variadas. Ela 6 econbmica quando as vendas de produtos
ou servigos nao se realizam na quantidade necessaria a manutengao do negocio. E financeira
quando falta a sociedade empres^ria dinheiro em caixa para pagar suas obrigagoes. Finalmente, a
crise e patrimonial se o ativo 6 inferior ao passive, se as dividas superam os bens da sociedade
empresaria".
Neste contexto, afigura-se, segundo os dados obtidos, que a crise anunciada 6 meramente
econdmica, e que somente com a execugdo das solugdes futuramente apresentadas no piano,
somada ao continue exercicio pleno de suas atividades cpmerciais, 6 que efetivamente serd
superada a crise combatida por meio do processo de recuperagao.
Por tudo, considero a medida 6 perfeitamente possivel de ser conferida em sede de recuperagao
judicial, a partir do momento em que nao se trata de isengao ou moratoria fiscal - materia ndo afeta
ao juizo da recuperagao, mas sim, tutela de direito com fulcro nos principios acima elencados, a
possibilitar de maneira plena e absoluta a efetivagao do procedimento de recuperagao judicial
prevista no ordenamento juridico patrio.
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Destarte, os pedidos formulados em sede de tutela de urgencia, sao efeitos da decisao quj \V
podera conferir deferimento do processamento do pedido de recuperagao, sendo sua antecipai
previsivel, com base na conjugagao subsidiciria do NCPC, que em seu art. 300, diz:
j

5

"A tutela de urgdncia ser^ concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidad^o N® Prc S3:
^
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultadp util do processo."
\____ P

^Visto

A probabilidade do deferimento do pedido de recuperag^o judicial se demonstra da prbpria leitura
da petigao inicial e da vasta documentagao anexada, ja que nesta fase nao compete ao juizo fazer
qualquer juizo de valor quanto a viabilidade economica das sociedades que ingressaram com o
pedido, por6m, a necessaria an^lise de cerca de 89.000 paginas, que instruem o pedido inicial,
demandar£ urn perlodo de tempo, o que recomenda a imediata apreciag§o, ainda que em parte,
do pedido de tutela antecipada, ate porque estcio configurados todos os pressupostos necessaries
ao acolhimento do pleito de urgencia.
Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgencia, para determinar:
a)
A suspensao de todas as agoes e execugoes contra as Recuperandas, pelo prazo de 180
dias, de modo a evitar que constrigoes judiciais sejam realizadas no periodo compreendido entre o
ajuizamento da presente recuperagSo judicial e o deferimento do seu processamento.
A dispensa da apresentagao de certidoes negativas em qualquer circunstancia relacionada
b)
as Recuperandas, inclusive para que exergam suas atividades (incluindo certidao negativa de
debitos referentes as receitas administradas pela ANATEL e certidao negativa de distribuigao de
pedidos de falencia e recuperagao judicial).

Publique-se, com urgdneia, e voltem imediatamente conclusos para analise dos
documentos que instruem a inicial, e do parecer ministerial como urn todo, para efeito de proferir o
despacho previsto no art. 52 da Lei 11.101/05.
Riode Janeiro, 21/06/2016.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em____/____/

Cddigo de Autenticagdo: 4UBV.13B1.M5F8.8NQE
Este codigo pode ser verificado em: httD://www4.tiri.ius.br/CertidaoCNJ/validacao.dQ
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Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Visto
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol MdVEL S.A.
Autor: COPART4 PARTICIPATES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPATES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRIT6RIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: PRICEWATERHOUSE COOPERS ASSESSORS EMPRESARIAL
Representante Legal: JOSE MAURO FERNANDES BRAGA JUNIOR
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIQOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORS T^CNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAQAO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A

Nesta data, fago os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 23/02/2018

Decisao
FIs. 249.570/249.579 (Pet. Ol): Oficiem-se aos orgaos mencionados informando que os
1termos das decisoes de fls. 89.330/89.336 e 89.496/89.525, que dispensaram as recuperandas da
apresentagao das negativas fiscais para o exercicio de suas atividades e participagoes em
licitagoes com o Poder Publico, ainda estao em vigor, devendo o expediente seguir com as
respectivas copias das decisoes, bem como com copia de fls. 98.172/98.175, que explicitou o seu
alcance. Recolhidas as custas, cumpra-se.

256.195/256.196 (Oficio 4a Vara do Trabalho da 1a Regiao): O credito informado esta
2sujeito ao regime da recuperagao judicial, uma vez que o ingresso da referida agao que culminou
com sua constituigao precede ao inicio da R.J., essa datada do dia 20/06/2016. Com efeito, nao
precede a solicitagao de penhora no rosto dos autos, devendo o referido credito ser habilitado na
forma do art. 9° da Lei 11.101/2005, sob pena de quebra do pars conditio creditorium. Deixo de
acolher a ressalva feita pelo MP no item 12 do parecer Ministerial de fls. 268.262/268.269, uma
vez que o credito ja e liquido e certo, devendo assim ser devidamente habilitado. Oficie-se,
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informando.

3FIs.
256.209/256.214;
256.362/256.367;
256.775/259.015;
259.036/
259.050
259.071/259.081; 259.187/259.558; 259.564/259.611; 259.630/259.777; 259.830/259.855
259.889/260.277; 260.281/260.494; 260.498/261.238; 261.275/261.368; 261.370/261.403
261.416/261.261.505; 261.510//261.966; 261.983/261.986; 261.987/2612.051; 262.053/262.062
262.100/262.262.126;
262.216/263.555; 263.749/263.759; 264.019/264.023;
264.038/264.045
264.074/264/264.298;
264.332/264.422; 264.435/264.443; 267.067/267.091;
267.142/267.208
267.659/267.668; 270.136/270.141; 275.194/275.203.: De acordo com os termos da decisao de
fls. 199.000/199.001, deixo de receber todas as habilitagoes e impugnagoes apresentadas de
forma intempestiva e diretamente nos autos da presente recuperagao judicial. Com efeito, cumpra
o cartorio os exatos termos do comando ali proferido.

4FIs. 256.216/256.227 (pet. Phoenix Tower Participagoes S. A): Digam as devedoras e
Administrador Judicial.

5FIs.
259.016/259.035;
259.082/259.186;
259.559/259.563;
259.856/259.888;
260.278/260.280; 261.239/261.274; 261.506/261.509; Indefiro, mediante os termos contidos nos
itens XVIII e XIX da decisao que concedeu o processamento da recuperagao.

FIs. 259.067/259.070 (Oficio 5a Vara Civel do Foro Central de Porto Alegre-RS): Levando
6em conta que a fase administrativa de inscrigao dos creditos ha muito ja se esgotou, e que nao e
possivel promover esta ex-oficio, haja vista que isto daria tratamento diferenciado a determinado
credores, em evidente quebra da pars condititio creditorium, indefiro o pedido. Oficie-se
informando.

• 7-

FIs. 259.612/259.621 (pet. Adriana Montes): Digam as devedoras.

8-

FIs. 259.622/ 259.629: Ciente da mediagao e do acordo realizados.

9FIs. 259.778/259.780 (Pet. Jean Guilherme): Promova a devida habilitagao de credit© nos
termos dos art. 9° e ss. da Lei 11.101/2005, em apartado como determinado na decisao de fls.
199.000/199.001.
10Fls. 259.781/259.829 (Pet. Petrobras): Diante da realizagao da AGC, o pedido perdeu seu
objeto. Aguarde-se alguma eventual impugnagao ao ato para fins de verificagao.

11- Fls. 261.404/261.415 (Pet. Edecio Wagner): Verifique o cartorio se ha incidente de
habilitagao autuado em apenso, oportunidade em que deverao ser anexados os documentos
apresentados.
12- FIs. 263.758/263.822 (Pet. Companhia Energetica do Maranhao): Por ora mantenho a
decisao agravada por seus proprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informagoes.
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13- FIs. 263.823/263.893 (Pet. Centrals Eletricas do Para): Por ora mantenho a decisaqfS
agravada por seus proprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informagoes.
14FIs. 264.093/264.298 (pet BRATEL): Ciente da interposigao do agravo de instrumento.
Considerando que a interlocutoria desafiada pelo recurso em tela, ao menos no piano da
motivagao e fundamentagao, esta em consonancia com a exigencia inscrita no inciso IX do art. 93
da Constituigao Federal, esclarego que a decisao agravada esta mantida por este julzo.
Aguarde-se eventual pedido de informagoes.

15- FIs. 264.299/264.331 (Pet. Capricorn Capital Ltd): Sobre a questao em foco, ja se encontra
nos autos eloquente parecer Ministerial de fls, 268.262/268.269. Determine a intimagao, com
urgencia, do Administrador Judicial para manifestagao. Apos, conclusos.
16FIs. 264.578/266.537 (Associagao dos Investidores Minoritarios): Sobre os fatos narrados,
digam as devedoras.

17-

FIs. 266.631/266.681 (Pet. Telenge): Diga o administrador judicial.

18-

FIs. 266.682/266.685 (Pet. Netcracher Technology): Diga o administrador Judicial.

19- FIs. 268.102/268.135 (Pet. Administrador Judicial): Ciente do RMA referente ao mes de
dezembro de 2017. De-se ciencia de sua apresentagao aos interessados.
FIs. 270.859/270.888 (Pet. Ol.): I- intimem-se os credores indicados, na forma requerida; II20nada a prover diante do contido nos itens 2 e 4 da presente decisao; III- assiste razao as
devedoras, uma vez que o pagamento devera observar a forma escolhida dentre as opgoes
ensejadas no Plano de Recuperagao homologado; IV- informem as proprias devedoras a perda de
interesse a Camara de mediagao.

21-

FIs. 274.010/274.082 (Pet. Sky Servigos de Banda Larga Ltda): Digam as devedoras.

FIs. 274.723/274.724 (Oficio Auditoria da 9a CJM): Oficie-se informando que a decisao de
22fls. 98.172/98.175, que dispensou as empresas aqui em recuperagao judicial, a participarem de
process© de licitagao com o Poder Publico, independentemente da apresentagao das negativas
fiscais e de distribuigao de feitos falimentares e de recuperagao judicial, ainda esta em vigor,
ressalvando, porem, a necessidade de as recuperandas atenderem a todos os demais requisites
legais exigidos no Edital de Licitagao publicado.

23-
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For fim, voltem os autos imediatamente conclusos para aprecia9ao das demais questoes, inclusive
os diversos embargos de declaragao interpostos..
Rio de Janeiro, 25/02/2018.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em

/

/

Codigo de Autenticagao: 4ISQ.8T41.NQTR.KVJV
Este codigo pode ser verificado em: www.tiri.ius.br - Services - Validagao de documentos
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FIs.
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001

Processo Eletronic
Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol M6VEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPATES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.

Nesta data, fago os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 29/06/2016

Decisao
I- RELAT6RIO
Trata-se de pedido de recuperagao judicial com base nos artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/05
formulado pela Ol S.A. ("Ol"), sociedade anbnima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
76.535.764/0001-43, com sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio n° 71, Centro, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20230-070; TELEMAR NORTE LESTE S.A. ("TNL"),
sociedade anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.000.118/0001-79, com
sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio n° 71, Centro, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, CEP 20230-070; Ol MOVEL S.A. ("Ol MOVEL"), sociedade anonima de capital fechado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.423.963/0001-11, com principal estabelecimento nesta cidade do
Rio de Janeiro e sede na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 3,
Bloco A, Ediflcio Estagao Telefonica, terreo (parte 2), CEP 70.713-900; COPART 4
PARTICIPAQOES S.A. ("COPART 4"), sociedade anonima de capital fechado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 12.253.691/0001-14, com sede e principal estabelecimento na Rua Teodoro da
Silva n° 701/709 B, 4° andar, Vila Isabel, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20560-000;
COPART 5 PARTICIPAQOES S.A. ("COPART 5"), sociedade anonima de capital fechado, inscrita
no CPNJ/MF sob o n° 12.278.083/0001-64, com sede e principal estabelecimento na Rua Siqueira
Campos n° 37, 2° andar, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22031-072;
PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. ("PTIF"), pessoa juridica de direito
privado constituida de acordo com as Leis da Holanda, com sede em Amsterdam, Naritaweg 165,
1043 BW, e principal estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro; e Ol BRASIL HOLDINGS
COOPERATIEF U.A. ("Ol COOP"), pessoa juridica de direito privado constituida de acordo com as
Leis da Holanda, com sede em Schipol, Schipol Boulevard 231, 1118 BH, e principal
estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro (indicadas apenas por Ol, TNL, Ol MOVEL,
COPART 4, COPART 5, PTIF e Ol COOP), que se inserem no conglomerado economico
denominado de "GRUPO Ol", que se dedica as atividades na prestagao de servigos de telefonia
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fixa e m6vel, internet e TV por assinatura dentre outros.
Aduzem ter origem na jun?ao das gigantes nacionais do setor de telecomunicagoes, quais sejam/^
a TNL e a Brasil Telecom S.A., em 2009, tendo essas sociedades antes nascidas a partir cm
privatizagao da TELEBRAS ocorrida em 1998.
Em sua narrativa historica, afirma que, em pouco tempo, se tornou o primeiro provedor de servigo
de telecomunicagoes do Brasil com presenga nacional totalmente integrada em uma so marca
"01", e que hoje est£ presente, com no mmimo urn servigo, em todos os 5.570 municlpios
brasileiros, atendendo aproximadamente 70 milhdes de clientes.
No desenvolver de suas atividades, atingiu estrutura operacional com cerca de 330 mil km de
cabos de fibra 6tica, a urn investimento aproximado de R$ 14,9 bilhoes, o que a algou como uma
das maiores operadoras de telefonia fixa da America do Sul, sendo a maior neste ramo no Brasil,
com parcela de 34,4% espalhada por todo territorio nacional, por meio de linhas privadas e
publicas.
Com relagao a telefonia movel o "GRURO Ol" alcangou 47,8 milhoes de usuarios em margo de
2016, dos quais 45,6 milhoes no segmento de mobilidade pessoal e 2,2 milhoes no segmento
corporativo/empresarial, o que representa aproximadamente 18,52% de market share em telefonia
movel, cuja cobertura abrange perto de 93% da populagao brasileira.
No setor de internet banda larga o "GRURO Ol" detem 5,7 milhoes de acessos, disponibilizando
ainda 2 milhoes de hotspots wifi, mantidos em locais publicos, como aeroportos e shopping
centers, estendendo ainda seu campo de atuagao para o ramo de TV por assinatura, com
aproximadamente 1,2 milhoes de clientes.
Descreve-se urn dos maiores conglomerados empresariais do pais, com relevancia em multiplas
£reas da economia e da sociedade como urn todo, valendo destacar a prestagao de servigos ao
setor bancario, de transporte a£reo, entre outros que dependem de sistemas de telecomunicagSes
criados e operados pelo "GRURO Ol".
Afirma que, diante do seu gigantismo, recolheram entre o ano de 2013 e 2016 mais de R$ 30
bilhoes de reais aos cofres publicos em tributes, acrescentando que presta servigos essenciais
que viabilizam a apuragao eletronica de votos nas eleigdes municipais e estaduais realizadas no
pais, visto ser por meio do seu sistema operacional que s§o transmitidas as informagoes das
2.238 Zonas e 12.969 Segoes Eleitorais dos Tribunais Regionais Eleitorais de 21 Estados da
Federagao.
As atividades do "GRURO Ol", incluindo os servigos que presta e as tarifas que cobra, estao
sujeitas a uma regulamentagao abrange sob a Lei Federal n.° 9.247/1997 (Lei de
Telecomunicagoes), decretos regulamentadores (como aqueles que estabelecem Politicas
Publicas de Telecomunicagoes, o Plano Geral de Outorgas de Servigo de Telecomunicagoes
prestado em regime publico e o Plano Geral de Metas de Universalizagao), a Lei Federal n.°
12.485/2011 (Lei do SeAC") e a um quadro regulamentar global para a prestagao de servigos de
telecomunicagoes, editado pela Agenda Nacional de Telecomunicagoes ("ANATEL"), de acordo
com as politicas publicas do Ministerio das Comunicagoes, sendo que todos esses servigos
dependem da previa outorga concessiva da ANATEL
Informa assim operar o "GRURO Ol" sob:
- uma concessao para prestar servigos locais de telefonia fixa (Sen/igo Telefonico Fixo Comutado STFC) na Regiao I (exceto em 57 municipios do Estado de Minas Gerais, que sao excluidos da
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£rea de concessdo da RegiSo I) detida pela TNL e uma concessao para prestar services locals de
telefonia fixa na Regiao II (exceto em nove municipios nos Estados de Goi£s, Mato Grosso do Sul
e Parana, que sao excluidos da area de concessao da Regiao II) detida pela Ol;
- uma concessao para prestar servigos de longa distancia nacional na Regiao I (exceto em 57
municipios do Estado de Minas Gerais, que sao excluidos da area de concessao da RegiSo I)
detida pela TNL e uma concessao para prestar servigos de longa distancia nacional na Regiao II
(exceto em nove municipios nos Estados de Gotes, Mato Grosso do Sul e Parana, que sao
excluidos da area de concessao da Regiao II) detida pela Ol;
o autorizagdes de prestagao de servigos de telefonia movel (Servigo Movel Pessoal - SMP) nas
Regides I, II e III, detidas pela Ol MOVEL;
- autorizagdes de direito de uso de radiofrequdncia para a prestagao de servigos 3G nas Regides I,
II e III (exceto 23 municipios do interior do Estado de Sao Paulo, que incluem a cidade de Franca e
arredores), e licengas de radiofrequencia para fornecer servigos mdveis 4G nas Regides I, II e III;
- autorizagdes para uso de recursos de numeragao associados a telefonia fixa e a telefonia mdvel;
- autorizagdes de prestagao de telefonia fixa local e de servigos de longa distancia nacional (i) nos
57 municipios do Estado de Minas Gerais que sao excluidos da £rea de concessao da Regiao I,
(ii) nos nove municipios nos Estados de Goias, Mato Grosso do Sul e Parana que sao excluidos
da area de concessao da Regiao II e (iii) na Regiao III;
o autorizagdes outorgadas a Ol para prestar servigos de telefonia de longa distancia internacional
originados de qualquer local do Brasil;
Na sua estrutura organizacional as empresas Ol MOVEL e COPART 4 sao subsidiarias integrals
da TNL, que, por sua vez, junto com PTIF, Ol COOP e COPARTE5 sao subsidiarias integrals da
controladora Ol, sendo que todas as decisdes gerenciais do GRUPO Ol emanam de sua
controladora, a Ol, no Brasil, inclusive com relagao as sociedades empresarias constituldas no
exterior, apenas como velculos de captagao e investimento de recursos.
Afirma ser notorio funcionar nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, o verdadeiro centro
administrative, operacional e financeiro de todo o "GRUPO Ol", concentrando: i) o centro de
gestdo operacional da infraestrutura de telecomunicagdes (Centro de Gerdncia de Redes - CGR),
ii) o principal ponto de conexao de transmissao internacional via cabo submarino e iii) a base de
captagao de sinal de satelite para transmissao do sinal de TV por assinatura.
Declara que a PTIF e Ol COOP criadas apenas como velculos de investimento do GRUPO Ol, e
constituldos de acordo com as Leis da Holanda, por nao exercem atividades operacionais, atuam
apenas como longa manus para captagao de recursos no mercado internacional, recursos esses
que sao revertidos para financiamento de atividades do grupo no Brasil, o que torna sua inclusao
como litisconsorte no processo de recuperagao judicial necessciria, uma vez que a consecugao de
urn dos objetivos da recuperagao judicial 6 viabilizar a superagao da crise economico-financeira de
todo o GRUPO Ol, cujas atividades operacionais se desenvolvem exclusivamente no Brasil.
Expoe que, embora nao haja ocorrencia de urn grupo societcirio de direito, na forma do art. 265 da
Lei 6.404/1796, o sao de fato, o que e muito comum no Brasil, pois independentemente da
manutengao da personalidade jurldica de cada empresa formadora do grupo, com patrimdnio e
personalidade jurldicas proprias, existe a toda evidencia fortes e insepar£veis interligagQes
economica e operacional que decorrem, em especial, da interdependencia e complementaridade
das atividades e dos servigos que prestam, restando comprovada a necessciria formagao do
litisconsdrcio ativo.
Sobre a crise financeira, declinam ser fruto da combinagao de inumeros fatores que, ao longo do
tempo, agravaram a situagao das empresas que compoem o grupo, operando-se esta em tres
momentos especlficos na sua trajetoria apos a privatizagao: i) em 2000 financiando o piano de
antecipagao de metas; ii) em 2009, com a aquisigao da Brasil Telecom e a posterior identificagao
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de determinados passives relevantes; iii) em 2013, no contexto do processo de expansao
internacional do GRUPO Ol nos paises de lingua portuguesa, com a fusao e incorporagao da A
divida da Portugal Telecom, que tiveram como proposito a transformagao do GRUPO Ol em ujfo
player nacional e internacional.
Crise que se agravou em razao da retengao de mais de R$ 14 bilhoes em depositos judiciais,
que afeta demasiadamente sua liquidez, sendo que o fato decorre da sujeigao £ fiscalizagao nas
diversas esferas governamentais, por aspectos regulatbrios, fiscais, trabalhistas e civeis.
Paralelamente, existem ainda multas administrativas impostas pela agenda reguladora,
atualmente no valor de cerca de R$10,6 bilhoes, o que elevou demasiadamente o seu passive, em
vista das frequentes penhoras em dinheiro requeridas em Juizo pela agenda.
Denuncia, ainda, como ponto marcante para o aprofundamento da crise, a evolugao tecnolbgica, o
que fez cair a procura e o interesse das pessoas em possuir linha telefonica fixa, ao contrapasso
de ainda existir a necessidade do cumprimento de diversas obrigagoes previstas na Lei Geral de
Telecomunicagoes, dentre as quais se destacam as obrigagoes de universalizagao do servigo de
telefonia fixa em todo o vastissimo territorio nacional, o que demanda considercivel discrepancia
entre o valor necessario a ser investido para cumprimento da obrigagao e o retorno efetivo,
mediante a observada falta de demanda.
Sobre essa situagao, o Ministerio das Comunicagdes, responsavel pela edigao de politicas
publicas,
teria inclusive reconhecido a necessidade de revisar profundamente o marco
regulatorio do STFC, visto que tais entraves e alteragoes de mercado s§o fatores alheios a
vontade das requerentes, porbm, representam significativo impacto negative na situagao
economica do Grupo ao longo dos ultimos anos.
Destaca, ainda, a concorrencia com players internacionais, a exemplo da TIM - integrante do
Grupo Telecom Italia - da Claro (pertencente ao grupo mexicano Telmex) e da VIVO - subsidiaria
da Telefonica S. A., empresa espanhola com abrangbneia global, empresas que se capitalizam no
exterior por urn custo mais baixo, enquanto as requerentes quase que por obrigagao tendem a
buscar no mercado nacional recursos sobre altas taxas de juros, haja vista o custo de protegao
cambial para captagoes externas, o que representa enorme desvantagem frente aos concorrentes,
prejudicando sua expansao e rentabilidade.
Diz que suas maiores dividas s§o financeiras e decorrem de emprestimos, emissao de bonds e
debentures, representando os debitos trabalhistas e aqueles com fornecedores e prestadores de
servigos uma parcela minima do passive submetido b recuperagao judicial.
Como passivo total do GRUPO Ol, informou o valor R$ 65.382.611.780,34 (sessenta e cinco
bilhoes, trezentos e oitenta e dois milhoes, seiscentos e onze mil, setecentos e oitenta reais e
trinta e quatro centavos), sendo que deste valor, R$ 1.652.137.056,16 (um bilhao, seiscentos e
cinquenta e dois milhoes, cento e trinta e sete mil, cinquenta e seis reais, e dezesseis centavos)
sao de dbbitos trabalhistas.
Sustenta, contudo, que apesar de todos os obstbculos, que culminaram na atual crise financeira, o
GRUPO Ol conta com uma receita bruta de 40 bilhoes e liquida de cerca de R$ 27 bilhoes por
ano, possuindo todas as condigoes de reverter o atual cenbrio de crise.
Como forma de conduzir e soerguer o Grupo empresarial, afirma
estar implementando
importante e serio piano de reestruturag§o interna, que compreende uma gama de iniciativas que
objetivam aumento da participagao no mercado, corte de custos e, sobretudo, eficiencia
operacional, que visa a difundir na empresa uma cultura nova de aumentos de produtividade e
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redugao de gastos.
Afirmam todas que atendem as exigencias contidas no art. 48 da LFR, declarando nag
oportunidade: I) Que exercem regularmente suas atividades ha mais de 2 (dois) anos; II) que nScAo
sao falidas e jamais tiveram a sua falencia decretada; III) que jamais obtiveram a concessao deV
recuperagao judicial e IV) que nao foram, assim como nenhum de seus administradores ou
controladores, condenadas por qualquer dos crimes previstos na Lei n.° 11.101/05.
Inicial instruida com os documentos de fls. 49/89.228.

II- FUNDAMENTAQAO
Depara-se o Poder Judiciario com o pedido de recuperagao judicial de urn dos maiores
conglomerados empresariais do mundo, com magnitude de operagoes em todos os Estados
brasileiros, e com forte impacto social em todas as estruturas da sociedade.
O GRUPO Ol tern receita liquida expressiva e desempenha servigos publicos e privados
inequivocamente essenciais para a populagao brasileira. Ademais, gera dezenas de milhares de
empregos diretos e indiretos, bem como recolhe, ao Poder Publico, bilhoes de reals a titulo de
tributes.
As referidas peculiaridades revelam a necessidade de este Juizo exercer o seu mister
constitucional de preservag^o da empresa, fonte de empregos e de riquezas para toda a
sociedade. Afinal, ao se socorrerem do Poder Judiciario, neste momento de crise global, as
requerentes pretendem superar as dificuldades, a fim de atingir os seus objetivos sociais.
Para que uma recuperagao seja viavel, cabe ao Magistrado, al6m de observar o ordenamento
juridico, adotar todas as medidas necessarias ao cumprimento do dever legal de viabilizar a
preservagao da empresa, seja ela uma sociedade empresaria de pequeno porte ou, como ocorre
neste caso, urn relevante grupo economico, com ramificagoes internacionais, que movimenta
bilhoes de reals, anualmente.
Feitas essas relevantes consideragoes, mas antes da an£lise dos requisites objetivos para
concessao do deferimento do pedido de processamento da recuperagao judicial, necessetrio o
enfrentamento de questdes processuais preliminares, que dizem respeito k possibilidade: a) da
concessao do pedido recuperacional a sociedade estrangeira e b) da formagao do litisconsbrcio
ativo.

11.1- Da Insolvencia Transacional

A inicial invoca com proficiencia a questao relativa ao cross-border insolvency, trazendo em seu
bojo tema abordado a partir do processo de globalizagao, mediante o inevitevel crescimento das
relagoes comerciais internacionais, haja vista a necessidade cada vez maior da criagao de
sociedades empresarias, cujas relagoes comerciais se desenvolvem em diversos paises, com
evidente modificagao em suas estruturas operacionais, as quais se tornam voluveis para com o
Estado de sua constituigao original, relativizando assim o conceito clcissico de soberania.
O problema surge a partir da falta de legislagao especifica para tratar da materia relativa £
insolvencia transnacional ou transfronteiriga, visto que a Lei 11.101/2005, em seu art. 3°, dispos
apenas que, para homologar o piano de recuperagao extrajudicial, deferir a recuperagao judicial ou
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decretar a falencia, e competente o juizo do local do principal estabelecimento do devedor ou da
filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Adotou-se, desta forma, a teoria territorialista.
Em coment£rio ao art. 3° da LRE, Campinho (2006) assevera que "deflui do preceito o "sistema da
territorialidade" como criterio ou principio para inspirar a regra de competencia. Limitam-se os
efeitos da falencia ou da recuperagao ao proprio pais, recbnhecendo-se a supremacia da Justiga
Nacional para conhecer das materias." (CAMPINHO, Sergio. Falencia e recuperagao de empresa:
o novo regime da insolvencia empresarial. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 40).
Diante disso, preconiza-se que o legislador fixou que a lei abrange, alem das empresas nacionais,
as estrangeiras, contudo 6 necess£rio, para isso, que ela esteja representada no Brasil atravSs de
filial.
"[...] em se tratando de sociedade estrangeira, o foro competente tambSm sera o do seu principal
estabelecimento, mas para determina-lo serao levados em conta apenas os estabelecimentos
localizados em territbrio nacional. Centre esses, enfim, ve-se em qual deles a sociedade
estrangeira concentra o maior volume de negbcios, sendo ele, entao, o foro competente para a
agao falimentar a ser ajuizada contra ela (Ramos, 2010, p.656, Homologagao de sentengas
estrangeiras no brasil: breves consideragoes." (Revista Direito e Desenvolvimento,
http://unipe.com.br/periodicos/index.php/direitoedesenvolvimento/article/download/95/96).
For este caminho trilhado, assevera-se que, quanto a competencia internacional, em sentido de
aplicagao dos efeitos da sentenga que decreta a falbncia em outro pais, a LFRE e ausente de tal
previsao. A proposito, leciona a boa doutrina que as questbes atinentes a esta problematica ficam
reguladas pelo art. 105, I, alinea "i da Constituigao Federal, que preve como solugbo a
homologagao de sentenga (vide: ARAUJO, Jose Francelino de. Comentarios b lei de falencias e
recuperagbo de empresas. Sao Paulo: Saraiva, 2009.estrangeira pelo STJ.).
Tem-se assim uma vacantia legislativa nos casos em que o pedido 6 veiculado em razao de
sociedade empresbria estrangeira, sem filial em territorio nacional, que, porbm, faga parte de
grupo economico, cujo controlador tern reconhecida sede no pais, e perante o qual esteja
vinculado economica ou societariamente.
A busca por novos mercados, seja para diversificagao de atividades ou mesmo somente para
capitalizagao de investimentos, e feita por meio da criagao de formas societbrias complexas, tais
como a criagao de holdings, subsidiahas e afiliadas.
Muitas das vezes sao criadas empresas que se afiliam ou mesmo sao criadas para integrarem
determinado grupo economico de "fato", vez que nao constituido na forma prevista no art. 265 e
seguintes da Lei 6.404/76, mas que, porem, funcionam somente como bragos operacionais de sua
controladora, sem desenvolverem qualquer atividade empresarial, posto que atuam, basicamente,
na captagao e gerenciamento de investimentos.
£ exatamente essa situagao apresentada pelas requerentes, no tocante bs empresas PORTUGAL
TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. ("PTIF") e Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF
U.A. ("Ol COOP"), pessoas juridicas de direito privado constituidas de acordo com as Leis da
Holanda, com sede em Amsterdam (Naritaweg 165, 1043 BW e Schipol, Schipol Boulevard 231,
1118 BH, respectivamente), nos termos da pega vestibular:
"No que tange a PTIF e a Ol COOP, cumpre reiterar que n§o sbo sociedades operacionais, mas
sim veiculos de investimento para captagao de recursos no exterior, voltados ao financiamento das
atividades do GRUPO Ol, cujo principal estabelecimento, como se sabe, estb localizado nesta
cidade do Rio de Janeiro."
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Nota-se, portanto, que a questao a ser conhecida se afigura justamente na possibilidade dafar
aceita9ao do pedido e do processamento da recuperagao judicial de sociedades estrangeiras
sem filial no Brasil -- sobre o crivo da justiga nacional, mediante falta de previsao legal nest®8
sentido.
\
Tais questionamentos, impensaveis tempos atras, representam urn desafio ao sistema jurldico, na
medida em que a nossa normatizagao falimentar e de recuperagao judicial de sociedades
empres£rias foi formatada ainda sobre um contexto em que as empresas eram estruturadas de
forma menos complexas - na maioria das vezes correspondendo a uma unica pessoa jurldica diferentemente da realidade vivenciada nos dias atuais, em que os grupos economicos complexes
protagonizam a economia global.

#

De um modo geral, a pr£tica empresarial economica deixou de ser baseada em um modelo
exclusivamente unissocietario, constituido pelas habituais sociedades empresariais individuais,
cuja atuagao antes se restringia ao ambito de um unico pais, passando a refletir a realidade
contemporanea composta por grupos e empresas essencialmente plurissocietarias.
Surgidas, entao, questoes empresariais que extrapolam a competencia da legislagao territorial do
foro da constituigao das sociedades, torna-se imperiosa a busca de solugao jurldica pelos
operadores do direito, para suprir a lacuna legal, atraves da interpretagao sistematica e analitica
do ordenamento e, notadamente, dos principios constitucionais apliCciveis.
Vale dizer, busca-se uma solugao de direito para uma empresa estrangeira que, sem bens de
capital no seu Estado constituinte, e criada apenas para servir de longa manus de sua
controladora com sede no Brasil, passa por dificuldades financeiras pelos mais diversos motives, e
precisa se socorrer do institute da recuperagao judicial ou extrajudicial.
Tal qual o sistema juridico-falimentar preterite, a atual lei de falencias silencia sobre a tematica em
comento, nao dispondo sobre processes que envolvam casos de insolvencia transnacional,
causando inseguranga juridica para a recuperagao judicial de grupos societarios multinacionais.
A ONU, atenta ao crescente numero de questoes surgidas a partir da criagao de gigantes
multinacionais petroliferas, criou no ano de 1966 a United Nations Comissionon International Trade
Law (UNCITRAL), com objetivo de pacificar questoes conflituosas do direito empresarial, fixando
premissas para uma lei modelo para as questoes falimentares, j£ tendo esta sido inserida em
diversos ordenamentos jurldicos estrangeiros, com base para uma provavel competencia universal
para a materia.
Referida norma, inspirada na tendencia universalista da antiga Section 304 do Bankruptcy Code
dos Estados Unidos e dos Protocolos de Cooperagao, tinha como objetivo primordial auxiliar os
Estados a solucionar, de forma mais eficiente e satisfatdria, casos envolvendo insolvencias de
grandes grupos multinacionais, com credores, patrimonies e estabelecimentos espalhados pelo
mundo. A norma foi elaborada por um grupo composto por especialistas de numerosos paises
europeus e contou, ainda, com o auxllio de organizagoes nao governamentais, tais como a
International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals.
Por esse vies, possibilita-se que, a partir do principio da cooperagao jurldica entre as nagbes,
desenvolvam-se procedimentos a tornar o procedimento falimentar mais universalizado (vide Lei
modelo UNCITRAL e o regulamento EU 1.346).
Os dois regulamentos preveem a abertura da jurisdigao nacional dos paises ao ambito de
competencia internacional. Por este piano, seria a solugao mais adequada para reorganizar a

110
FERNANDOVIANA

60 Es'ado

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciario
Tribunal de Justi5a
Comarca da Capital
Cartorio da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185
cap07vemp@tjrj.jus.br

/

89503
e-mail:

legislagao falimentar nacional, ja que propiciaria a credores, e ao prbprio Estado, uma maior
seguranga juridica, e estaria em conformidade com o procedimento da duragao razoavel do
processo, previsto no nosso ordenamento juridico.
Contudo, a Lei modelo UNCITRAL nao contem urn "hard law", um carSter cogente, de observancia
obrigatoria pelos Estados, pois se trata, na realidade, de um corpo normativo tido como exemplar e
referenda!, destinado apenas a orientar os poderes Legislative e Judiciario dos Estados no que
tange a disciplina do direito falimentar transnacional.
Portanto, para alguns paises que adotaram a Lei Modelo da UNCITRAL, e outros que editaram
normas influenciadas e baseadas na viscio universalista da Lei referencial, o problema gerado pela
Insolvencia Transnacional viu-se solucionado - o que nao 6 o caso do Brasil.
A doutrina, entao, busca solug^o atravSs de dois modelos acadSmico-tedricos antagdnicos de
insolvencia transnacional, que preconizam o territorialismo e o universalismo.

+

No territorialismo, o juizo de cada Estado teria jurisdigao exclusiva sobre os bens do devedor nele
localizados e, como resultado, o sistema juridico de cada um desses Estados disciplinaria a
arrecadagao dos ativos e a distribuig§o dos ativos aos credores.
Ja no universalismo, temos um juizo, aquele do Estado no qual o devedor possui seu centre de
interesses principals, que teria jurisdigao mundial para administrar sua insolvencia, o qual ir£
abranger todo e qualquer bem do devedor independente de sua localizagao, com aplicagao do lex
fori concursus global - principio da universalidade - reconhecida como a mais aplicada.
No presente caso, em tese, as duas teorias poderiam ser conjugadas, ao passo que as
sociedades empres£rias estrangeiras n§o possuem efetivamente bens no exterior, mas apenas
dividas com garantias de pagamento ofertadas pela holding brasileira - sua controladora - atraindo
a teoria territorialista; e por serem apenas subsidicirias integrals atuando como longa manus para
captagao de recursos no mercado internacional para aplicagao direta no mercado brasileiro,
aplicar-se-ia a teoria universalista.
Contudo, diante da vacancia legislativa, tern o julgador que buscar outras fontes de direito para dar
solugao £ questao, tal como suscitado nas razoes de decidir em acordao do Tribunal de Justiga do
Estado do Rio de Janeiro, quando do enfrentamento de questao similar nos autos do agravo de
instrumento processo n° 0064568-77.2013.8.19.0000 (Relator Desembargador Gilberto Guarino),
objetivando que o julgador, diante da lacuna normativa, deve observar e decidir com base no art.
4° da Lei de Introdugao das Normas do Direito Brasileiro:
"34. Isso estando bem claro, nao se esta erigindo o Estado Juiz a condigao de
legislador positivo. A ausencia de previsao normativa quanto a aplicagao do institute da
recuperagao judicial al6m dos limites territoriais, se nao o autoriza, por outro lado nao o veda. A
hipotese desafia a decisao de acordo com a analogia, os costumes e os principios gerais de
direito, conforme preve o art. 4° da Lei de Introdugao as Normas do Direito Brasileiro, de aplicagao
cauta e excepcional, em situagoes que, a seu turno, demandem cautela e sejam, por igual,
excepcionais. Ate porque sao os principios gerais os responsaveis pela atuagao do Ordenamento
Juridico a feigao de um todo, integrando-lhe setores comunicantes, de outra forma tornados
estanques."
Diz o art. 4° do Decreto-Lei 4.657/42 (LICC) que "quando da lei for omissa, o juiz decidir^ o caso
de acordo com a analogia, os costumes e os principios gerais do direito."

i

Sobre a equidade, socorremo-nos da ligao de Carlos Maximiliano, em sua obra "Hermeneutica e
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Aplica9§o do Direito" (19a edigao, pg. 140 e 141, Editora Forense, 2001), destacando-se o tre<
em que trata da equidade:
a
"183. Desempenha a Equidade o duplo papel de suprir as lacunas dos repositdrios de normj
auxiliar a obter o sentido e alcance das disposigoes legais. Serve, portanto, a Hermeneutica
Aplicagao do Direito... A Equidade judiciaria compele os juizes, "no silencio, duvida ou obscuridah^.
das leis escritas, a submeterem-se por um modo esclarecido a vontade suprema da lei, para nao
cometerem em nome dela injustigas que nao desonram senao os seus executores". A frase summum jus, summa injuria - encerra o conceito de Equidade. A admiss3o desta, que e o justo
melhor, diverse do justo legal e corretivo do mesmo, parecia aos gregos meio h^bil para abrandar
e polir a ideia at6 entao Sspera do Direito; neste sentido tamb6m ela abriu brecha no granito do
antigo romanismo, humanizando-o cada vez mais (3). "Fora do oequum a somente o rigor juris, o
jus durum, summum, callidum, a angustissima formula e a summa crux. A oequitas 6 jus
benignum, temperatum, naturalis justitia, ratio humanitatis - "fora da equidade hS somente o rigor
do Direito, o Direito duro, excessive, maldoso, a fbrmula estreitissima, a mais alta cruz. A equidade
6 o Direito benigno, moderado, a justiga natural, a razao humana (isto 6, inclinada a
benevolencia)".
Com intuito inovador, a Lei 11.101/2005 trouxe ao nosso mundo jurfdico um instituto que,
diferentemente da antiga concordata, busca satisfazer o maior numero de credores da empresa
devedora, contudo, sobre um angulo mais ample, onde se visa tamb6m a proteg§o juridica do
mercado, que deve, sempre que possivel, se desenvolver de um modo sadio em beneficio da
sociedade e do crescimento economico num todo, mediante a preservagao da empresa (art. 47).
Segundo Manoel Justino Bezerra Filho "Esta lei pretende trazer para o instituto da falencia e da
recuperagao judicial nova visao, que leva em conta nao mais o direito dos credores, de forma
primordial, como ocorrer£ na anterior. A lei anterior, de 1945, privilegiava sempre o interesse dos
credores, de tal forma que um exame sistem£tico daqueles artigos demonstra a ausdneia de
preocupagao com a manutengao da empresa como unidade produtiva, criadora de empregos e
produtora de bens e servigo, enfim, como atividade de profundo interesse social, cuja manutengao
de ser procurada sempre que possivel". (Nova lei de recuperagao e falencia comentada. 3 ed. Sao
Paulo, RT, 2005, pag. 129)
Neste contexto ideologic© da LFRE, deve a lacuna legislative ser preenchida, com obsen/ancia da
equidade e dos principios gerais do direito, com vista atender ao seu propbsito vital, externado no
seu art. 47, que declina ser principio basilar da recuperagao judicial a preservagao da empresa,
vista agora como um mecanismo de desenvolvimento social, gerador de empregos e riquezas com destacada fungao social.
Nesta linha de posicionamento, o precedente jurisprudencial do caso da OGX, acima ja citado,
concluiu pela concessao da recuperagao das subsidiarias estrangeiras - nao operacionais conjuntamente com o do grupo empresarial que integrava:
"TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO D^CIMA QUARTA CAMARA
CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0064658-77.2013.8.19.0000 AGRAVANTES: OGX
PETROLEO E GAS PARTICIPATES S/A., OGX PETR6LEO E GAS S/A., OGX
INTERNATIONAL GMBH e OGX AUSTRIA GMBH HSBC CTVM S/A. RELATOR:
DESEMBARGADOR GILBERTO CAMPISTA GUARINO.AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAQAO JUDICIAL DE EMPRESAS. INTERLOCUT0RIA QUE DEFERIU O
PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO DAS DUAS PRIMEIRAS AGRAVANTES, QUE T&M
SEDE NO BRASIL, REJEITANDO, CONTUDO, A POSTULAQAO DAS TERCEIRA E QUARTA
RECORRENTES, AMBAS COM SEDE NA REPUBLICA DA AUSTRIA. IRRESIGNAQAO.
REJEIQAO DA RECUPERAQAO CONJUNTA QUE NAO SE AFIGURA SUSTENTAVEL.

110
FERNANDOVIANA

89504

o

vlsto

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

I

89505

V

e-mail:

FINALIDADE DO INSTITUTO DA RECUPERAQAO JUDICIAL CALCADA NA PRESERVAQAO DA/f>'M?®s
EMPRESA E DE SUA FUNQAO SOCIAL, AL£M DE TER POR ESCOPO O ESTiMULO
*4
ATIVIDADE ECON0MICA (ART. 47 DA LEI N.° 11.101/2005). A EMPRESA NAO INTERES9
ARENAS A SEU TITULAR (EMPRESARIO), MAS A DIVERSOS OUTROS ATORES DO PALCl
ECONOMICO (TRABALHADORES, INVESTIDORES, FORNECEDORES, INSTITUTES □
CR^DITO E ESTADO). OGX PETROLEO E GAS PARTICIPATES S/A. QUE £ A SOCIEDAD
HOLDING E NAO OPERACIONAL, CONTROLADORA DA OGX PETR6LEO E GAS S/A.
TITULAR DE 99,99% DO SEU CAPITAL SOCIAL. CONTROLS EXERCIDO DIRETA E
INTEGRALMENTE TAMBEM SOBRE A OGX INTERNATIONAL GMBH E A OGX AUSTRIA
GMBH CTVM S/A.. SOCIEDADES DE HOLDING COM RESPALDO NOS ARTS. 2°, § 3°, E 243, §
3°, DA LEI N.° 6.404/76. SOCIEDADES EMPRESARIAS ESTRANGEIRAS, NOTORIAMENTE
SUBSIDlARIAS, QUE ARENAS CONSTITUEM A ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DE SUA
CONTROLADORA NACIONAL, SERVINDO COMO VElCULO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS,
VISANDO A EMISSAO DE "BONDS" E RECEBIMENTO DE RECEITAS NO EXTERIOR.
CONFIGURAQAO DE UM GRUPO ECONOMICO UNICO, EM PROL DE UMA UNICA ATIVIDADE
EMPRESARIAL, CONSISTENTE NA EXPLORAQAO E PRODUQAO DE PETROLEO E GAS
NATURAL EM TERRITORIO NACIONAL. AUSENCIA DE MANIFESTAQAO DOS CREDORES
CONTRARIA A UM PLANO COMUM DE RECUPERAQAO JUDICIAL. LEGISLAQAO AUSTRiACA
SOBRE INSOLV£NCIA QUE ADMITS O RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DO PROCESSO
DE INSOLV£NCIA ESTRANGEIRO, QUANDO O CENTRO DE PRINCIPAL INTERESSE DO
DEVEDOR (COMI) ESTA LOCALIZADO NO ESTADO ESTRANGEIRO E O PROCESSO 6, EM
ESSENCIA, COMPARAVEL AO AUSTRIACO. ESTUDO DE VIABILIDADE ANEXADO AOS
AUTOS. FALTA DE PREVISAO NORMATIVA QUANTO A APLICAQAO DO INSTITUTO DA
RECUPERAQAO JUDICIAL ALEM DOS LIMITES TERRITORIAL QUE, SE NAO O AUTORIZA,
POR OUTRO LADO, NAO O VEDA. LACUNAS LEGISLATIVAS DECIDIDAS DE ACORDO COM
A ANALOGIA, OS COSTUMES E OS PRINClPIOS GERAIS DE DIREITO (ART. 4° DA LEI DE
introduqAo As NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO). PREDOMlNIO DA EQUIDADE, QUE
BUSCA ADEQUAR A LEI AS NOVAS CIRCUNSTANCIAS, A FIM DE QUE O ORGAO
JURISDICIONAL
ACOMPANHE
AS
VICISSITUDES
DA
REALIDADE
CONCRETA.
INOCORR£NCIA DE TRANSMUTAQAO DO ESTADO JUIZ EM ESTADO LEGISLADOR
POSITIVO. QUESTAO VERSADA QUE, POR SER DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, NAO
PODE FICAR A MARGEM DA ANALISE JURISDICIONAL, BEM PONDERADOS OS ASPECTOS
DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REFORMA DA LEI DE RECUPERAQAO JUDICIAL,
EXTRAJUDICIAL E FALENCIA DO EMPRESARIO E DA SOCIEDADE EMPRESARA,
COLIMANDO TRATAR DA INSOLVENCIA TRANSNACIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO,
CONFIRMANDO-SE O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, PARA REVOGAR A
interlocutOria AGRAVADA E DETERMINAR O PROCESSAMENTO CONJUNTO DA
RECUPERAQAO JUDICIAL DAS AGRAVANTES."
Recentemente, inclusive, foi amplamente divulgado acdrdSo da Code Especial do Superior
Tribunal de Justipa, relatado pela eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento
da SEC 11.277, o qual, por unanimidade de votos, negou homologapao de decisao estrangeira
que desafiava ojuizo universal de recuperagao judicial em curso no Brasil.
O Novo Cddigo de Processo Civil (Lei n.° 13.105/2015), poroutro lado, atraves do seu artigo 926,
preconiza a valorizapao dos precedentes jurisprudenciais como node para o julgamento dos
processes. A respeito desta dogmatica, a ligao de MARINONI:
"Algu6m poderia dizer que decisoes varias para um mesmo caso nao significa desordem, mas o
reflexo de uma natural diversidade de opinioes. E cedo que essa pessima praxe se solidificou por
muito tempo em nosso direito, mas nao ha como deixar de ver, se se pretende analisar a situagao
do judiciario de modo critico, que isso atenta contra a igualdade, a imparcialidade e a seguranga
juridica. Nao hci como admitir decisoes diferentes para casos semelhantes, a menos que se
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imagine que os juizes e tribunais nao fazem parte de urn so sistema e Poder." (MARINONI, Luiz
Guilherme, Breves Comentarios ao Novo Codigo de Processo Civil. Sao Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015. p. 2.073)
Nesta iinha de raciocinio, levando-se em consideragao que o Tribunal de Justiga do Estado do Rio
de Janeiro ja decidiu, em hipdtese an£loga, que € legalmente possivel o deferimento do
processamento da recuperagSo judicial, com a extensao dos seus efeitos, £s subsidicirias
estrangeiras da empresa recuperanda, entendo que esse entendimento deve ser aplicado ao caso
dos autos.
Vale destacar, ainda, que o atual Cddigo de Processo Civil nos artigos 26 e 27 adotou, como
principio geral, a Cooperagao Internacional, cujo objetivo foi a sistematizagao de normas e
principios majoritariamente aceitos pela doutrina processual internacional, de sorte a facilitar a
solug3o de conflitos civis transacionais, principalmente os decorrentes do com6rcio global, pois a
necessidade da produgao de atos em urn pais para o cumprimento em outro e vice-versa decorre
de crescente internacionalizagao da economia, cujo fortalecimento 6 de indiscutivel interesse
universal.
Tudo isso estreita a possibilidade do processamento da recuperag§o de sociedade empres£ria
estrangeira, sem filial no Brasil, pois a ideia reforga o principio constitucional da seguranga juridica,
ao passo que a preocupagao em se tutelar, adequadamente, os direitos e interesses de todos os
envolvidos, numa dimensao individual ou coletiva, estar£ facilitada e amplamente simplificada.
NIKLAS LUHMAN informa que o fundamento da cooperagao internacional repousa na confianga
mutua entre os Estados cooperantes, cuja necessidade 6 gerada pela complexidade social, fruto
da intensa mutabilidade das relagoes humanas no tempo e no espago, e cuja utilidade decorre do
significative aumento das possibilidades para experiencias e para as agoes (LUHMAN, Niklas.
Confianza. Anthropos. Mexico: Universidad Iberoamericana, 1996).
Por seu turno, ADELA CORTINA sustenta a ideia de que a construgao da confianga impoe o
exercicio do valor solidariedade, o qual constitui fundamento dos direitos, e que significa uma
relagao entre pessoas, que participam com o mesmo interesse em certa coisa, e que retrata a
atitude de uma para com a outra quando se coloca o esforgo num determinado tema delas
(CORTINA, Adela. tztica sin moral. Madrid: Tecnos, 1990. p. 288).
O Ministerio Publico, em seu substancioso parecer emitido nestes autos, visualizou a possibilidade
da cooperagao internacional como forma de transpor a barreira da lacuna legislativa, opinando
favoravelmente ao deferimento do pedido com relagao as subsidi£rias estrangeiras, nos termos
ora reproduzidos:
"Com efeito, a forma inedita como foi requerida a recuperagao judicial atende a tais preceitos,
buscando a solugao da quastio iuris no direito comparado. Permito-me transcrever trecho de
estudo realizado por esse membra do Ministerio Publico sobre o tema. As empresas internacionais
que possuem algum tipo de estabelecimento localizado no territdrio brasileiro, ao amargarem
dificuldades economicas e financeiras serao submetidas a lei nacional. AjurisdigSo 6 desenvolvida
tanto para o reconhecimento e determinagao do direito discutido, entendido pelo processo de
conhecimento da falencia, como para arrecadagao dos ativos e execugao do devedor. Assim, a
norma brasileira sera aplicada, cuja decisao judicial ser£ acatada nos paises em que o grupo
economico estiver situado, mediante a abertura de processes secundetrios, podendo-se, inclusive,
estabelecer-se protocolo entre os juizos (insolvency protocol), dispensadas as formalidades de
cartas rogatdrias e tradugao juramentada, respeitada a jurisdigao (soberania) de cada Estado."
Por todo o exposto, com obsen/ancia na jurisprudencia, na interpretagao sistematica do
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ordenamento e na equidade - na sua dupla fungao de supressao da lacuna legislativa e de auxflio
na obtengao do sentido e alcance nas disposigoes legais para servir a aplicagao do direito a
de que seja atendido assim o espirito maior da preservagao da atividade empresarial previsto
***■
Lei 11.101/2005, atrelada a perspectiva surgida a partir da aplicagao da Cooperagao Juridjfci
-P
o
Internacional no Direito Brasileiro, DECLARO a legitimidade ativa das subsidi£rias estrange!®
CO
o
formadoras do "GRUPO Ol" para formularem o-pedido de recuperagao judicial no Estado-sede'
'*~
N° Proviso
constituigao de sua controladora, este fixado na Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Visto
III.2- Do Litisconsorcio Ativo
Ao contrario dos grupos societarios de direito, cuja formagao a lei impoe caracteristicas prdprias
para constituigao, dificuldade encontra-se para identificag^o dos grupos societarios de fato, haja
vista a possibilidade de se materializarem por meio de diversas e intrincadas relagoes economicas
entre as entidades, apesar de continuarem dotadas de personalidade e patrimonio prdprios, e
aparentemente independentes.
Sustentam alguns doutrinadores que nos grupos economicos formais existe apenas uma empresa
e v£rias pessoas juridicas atuando como empres^rias, formando uma esp6cie de "sociedade em
comum" de pessoas juridicas.
Os grupos economicos de fato sao formados por sociedades que mantem, entre si, firmes e
intrincados lagos empresariais atraves de participagoes acionarias, sem necessidade de se
organizarem juridicamente, mantendo-se isoladas e relacionando-se sob a forma de coligadas,
controladas e controladoras, sem necessidade de maior estrutura organizacional.
£ necess^rio, quase sempre, para verificarrrios a existencia desse fenomeno, apurarmos a
configuragao de tres elementos fundamentals, quais sejam: contribuigao individual com esforgos
ou recursos, atividade para lograr fins comuns e participagao em lucros e prejuizos.
Nesse aspecto, as sociedades emprescirias que formam o polo ativo do pedido enquadram-se
dentro da descrigao acima realizada.
Com efeito, ao analisarmos nao so a estrutura organizacional do grupo - essencialmente voltado
para dar sustentabilidade a Holding controladora 6 evidente o entrelace de direitos e obrigagoes
surgidas na formagao dos contratos com terceiros, tais como i) emissao de bonds pelas
subsidiSrias estrangeiras, garantidos pela controladora Ol; ii) emissao de CCI por parte da
COPART 4 e COPART 5, com lastro na renda de imbveis de sua propriedade locadas £ prdpria Ol
e a TNL ; iii) contratos de mutuo intercompany e de divida firmados entre Ol, TNL e Ol MOVEL.
Com propriedade, a inicial destaca que apenas o processamento unico de recuperagao judicial
das empresas integrantes do GRUPO Ol 6 capaz de viabilizar o reerguimento do conglomerado.
Para sustentar esta assertiva, a pega vestibular elenca uma serie de caracteristicas que
convencem este Juizo do necessario litisconsorcio ativo, como, por exemplo, a ligagao intrinseca
-- dos pontos de vista operacional e comercial -- das concessoes e autorizagoes referentes aos
servigos de telecomunicagoes prestados pelas sociedades Ol, TNL e Ol MOVEL.
Chama a atengao, neste sentido, o compartilhamento das infraestruturas fisicas indispensaveis
para a distribuig3o de dados, telefonia fixa, mdvel, internet e sinal de televisao, pratica comum no
setor de telecomunicagoes, o que inviabilizaria, inclusive, eventual separagao dos ativos. Este fato
6 notdrio e pode ser constatado com o oferecimento, para os usuSrios, de pianos comerciais que
englobam diversos servigos ("Oi Total").
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Ha, ademais, segundo relatado pela petigao inicial, convergencia organizacional corporativa do
GRUPO Ol, com a unificagao e o processamento conjunto da folha de pagamento e a interligag§o
de altos executivos do conglomerado empresarial.
|
A comunhao de designios com vista objetivar o fortalecimento do grupo e evidente quando se
verifica, ainda, a outorga de inumeras garantias reciprocas entre as suas formadoras nos mais
variados contratos, o que concretiza o indubitevel entrelagamento de fins, atividades e participagao
nos lucros entre as integrantes do grupo.
O Tribunal de Justiga do Estado do Rio de Janeiro enfrentou, em mais de uma oportunidade, o
cabimento do litisconsbrcio ativo em recuperagSo judicial de grupo empresarial/economico de fato.
Neste sentido:
"TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO OITAVA CAMARA ClVEL
AGRAVO
DE
INSTRUMENT©
N°.
0049722-47.2013.8.19.0000
RELATORA:
DESEMBARGADORA. FLAVIA ROMANO DE REZENDE
Julgamento: 04/02/2014.
RECUPERAQAO JUDICIAL DE EMPRESAS. TR£S SOCIEDADES. GRUPO ECONCMICO DE
FATO, ONDE UMA DELAS £ RESPONSAVEL PELA PRODUQAO E AS DEMAIS PELA VENDA
DAS MERCADORIAS. DEFERIMENTO, PELO JUIZO DE 1° GRAU, DO PEDIDO DE
LITISCONS6RCIO ativo das agravadas. inconformismo do minist£rio publico.
AUS^NCIA DE REGRAMENTO ESPECIFICO DA MATERIA NA LEI 11.101/05.
LITISCONS6RCIO ativo que se mostra possIvel, diante da ausEncia de
PREJUlZOS AOS CREDORES E DA POSSIBILIDADE DE MANUTENQAO DA ATIVIDADE
ECONOMICA, FONTE DE RENDA E DE EMPREGOS. MANUTENQAO DA DECISAO DE 1°
GRAU. - O surgimento dos grupos economicos de fato estci ligado a dinamica do mercado e a sua
globalizagao, as quaisfazem com que os empresarios busquem formulas mais Sgeis e eficazes de
garantir lucro e alcangar parte significativa de consumidores. - A recuperagao judicial tern por
objetivo maior a salvagao da atividade economica empresarial, geradora de empregos e renda.
Por este motive, o que se busca e harmonizar direitos e deveres, impondo-se, sempre que
possivel, o menor sacrificio a todas as partes envolvidas. Neste contexto, o litisconsbrcio ativo
pode facilitar o acordo entre as recuperandas e os credores, viabilizando o pagamento dos
debitos, nos prazos estabelecidos. - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO."
"TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRIMEIRA CAMARA ClVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0005927-83.2016.8.19.0000 RELATOR: DESEMBARGADOR.
SERGIO RICARDO A FERNANDES - Julgamento: 26/04/2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAQAO JUDICIAL. LITISCONSORCIO ATIVO. EMPRESAS PERTENCENTES AO
MESMO GRUPO ECONOMICO (GRUPO BSM). POSSIBILIDADE. COMUNHAO DE DIREITOS E
DE OBRIGAQ0ES (ART. 113, I DO NCPC). COMPET£NCIA DO JUIZO EMPRESARIAL DA
COMARCA DA CAPITAL PARA PROCESSAR A RECUPERAQAO JUDICIAL (ART. 3° DA LEI
11.101/05), VEZ QUE O PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO GRUPO ECONOMICO ESTA
LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. ACERTO DO DECISUM RECORRIDO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCES DO TRIBUNAL DE JUSTIQA E DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIQA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)Cuida-se de
controversia acerca do processamento conjunto da recuperagao judicial de empresas integrantes
do mesmo grupo economico (Grupo BSM) e do seu ajuizamento no foro do principal
estabelecimento da empresa controladora, ora 1a Agravada. Os Agravantes insurgem-se contra a
r. decisao que indeferiu o pleito de separagao do processamento da recuperagao judicial, sob o
fundamento de a 2a Agravada ser companhia totalmente independente da sua controladora (1a
Agravada). Sustentam as partes agravantes que, ao requerer a recuperagao judicial, a 2a
Agravada nao se encontrava em situagao de crise economico-fmanceira e que apenas fez o
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requerimento com o objetivo de salvar a sua controladora (1a Agravada) e seus sdcios. Todavia, o .
exame detido dos autos revela que ricio assiste raz§o aos Agravantes. Inicialmente, cumpre^vj
esclarecer que o fato da Lei 11.101/05 nao prever-expressamente a possibilidade de litisconsbrc^
ativo, no pedido de recuperate judicial, nao impede a sua utilizagao, uma vez o artigo 189 p&
referida lei autoriza a aplicagao do Codigo de Processo Civil ao procedimento de recuperagpB
judicial, no que couber. Sendo assim, o artigo 46, inciso I do CPC/73 (aplicavel a 6poc3n,
correspondente ao atual artigo 113, inciso I do NCPC1, autoriza a pluralidade de pessoas no polt*
ativo do processo quando houver comunhao de direitos ou de obrigagoes relativamente a lide, o
que parece existir na hipdtese dos autos, ja que as Agravadas integram o mesmo grupo
economico (Grupo BSM).Nesse passo, tendo em vista que as Empresas agravadas prestam
servigos de forma integrada de modo a evidenciar a presenga de um unico empreendimento visto
globalmente, a despeito das particularidades de cada empresa, temos como justific^vel o
processamento conjunfo da recuperagao judicial dessas sociedades emprescirias. Ademais, a
reuniao das Empresas agravadas no polo ativo do pedido de recuperagao, ao que tudo indica,
facilitaria o cumprimento do piano de recuperagao, possibilitando o pagamento dos credores,
dentro dos prazos estabelecidos, nao havendo comprovagao de qualquer conduta fraudulenta por
parte das Agravadas. A proposito, destaca-se trecho do parecer da dd. Procuradoria de Justiga
(index 00127):"(...) No mundo globalizado, a atividade empresarial 6 organizada, em regra, sob a
forma de grupos economicos e as relagoes juridicas desses agrupamentos societarios com
terceiros nao podem ser encaradas, nem resolvidas sob o prisma simplista do interesse isolado de
cada uma das sociedades. As sociedades agem como um grupo econdmico e assim devem ser
consideradas. Deste modo, recomendavel que a sociedade legitimada a proper a recuperagao
judicial seja tomada em sua acepgao ampla, englobando tambdm o conceito de grupo economico,
de fato ou de direito. (...)" Ha, inclusive, precedente deste Tribunal de Justiga sobre o tema:
"RECUPERAQAO JUDICIAL DE EMPRESAS. TR£S SOCIEDADES. GRUPO ECONOMICO DE
FATO, ONDE UMA DELAS E RESPONSAVEL PELA PRODUQAO E AS DEMAIS PELA VENDA
DAS MERCADORIAS. DEFERIMENTO, PELO JUiZO DE 1° GRAU, DO PEDIDO DE

litisconsOrcio ativo das agravadas. inconformismo do minist£rio publico.
AUSENCIA

DE

REGRAMENTO

ESPECIFICO

DA

MATERIA

NA

LEI

11.101/05.

litisconsOrcio ativo que se mostra possIvel, diante da ausBncia de
PREJUiZOS AOS CREDORES E DA POSSIBILIDADE DE MANUTENQAO DA ATIVIDADE
ECONOMICA, FONTE DE RENDA E DE EMPREGOS. MANUTENQAO DA DECISAO DE 1°
GRAU. - O surgimento dos grupos economicos de fato esta ligado 3 dinamica do mercado e a sua
globalizagao, as quais fazem com que os empres6rios busquem formulas mais ageis e eficazes de
garantir lucro e alcangar parte significativa de consumidores. - A recuperagao judicial tern por
objetivo maior a salvagao da atividade economica empresarial, geradora de empregos e renda.
Por este motive, o que se busca 6 harmonizar direitos e deveres, impondo-se, sempre que
possivel, o menor sacrificio a todas as partes envolvidas. Neste contexto, o litisconsorcio ativo
pode facilitar o acordo entre as recuperandas e os credores, viabilizando o pagamento dos
NEGA-SE
PROVIMENTO AO
RECURSO."
debitos,
nos prazos estabelecidos.
(0049722-47.2013.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. FLAVIA ROMANO DE REZENDE OITAVA CAMARA CIVEL) E, na mesma linha: TJ-RS - Agravo de Instrumento Al 70065841918 RS
(TJ-RS) Data de publicagao: 28/08/2015 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAQAO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS.
FORMAQAO
DE GRUPO
ECONOMICO.
LITISCONSORCIO ATIVO.
APRESENTAQAO DE PLANO INDIVIDUALIZADO. MANUTENQAO DA POSSE DOS BENS. 1.
Comprovada a existencia de formagao de grupo economico, correto o deferimento do
processamento do pedido de recuperagao judicial, nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101 /2005. 2.
A intengao juridica e social da recuperagao judicial 6 exatamente viabilizar que a empresa monte
um piano para saldar suas dividas e prosseguir operando normalmente. Aplicagao do principio da
preservagao da empresa. 3. Necessidade de apresentagao de piano individualizado para cada
uma das recuperandas, sobretudo diante da observ^ncia ao principio da pars conditio creditorum,
a fim de preservar a votagao somente pelos credores de cada empresa. 4. Possibilidade de
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manutengao da posse dos bens objeto de alienapao fiduciaria durante o periodo da recupera^ao.
Observancia ao principio da preservagao da empresa e manutengao da atividade produtiva (art. 47 >
da Lei n. 11.101 /05). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISAO MONOCRATICAi^
(Agravo de Instrumento N° 70065841918, Quinta Camara Civel, Tribunal de Justiga do Rg
Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/08/2015) (...) For conta de tais consideragdek?
nega-se provimento ao agravo de instrumento."V
Irrefragavel que, a despeito da ausencia de previsao na lei vigente, a formagao do litisconsdrcio
ativo na recuperagao judicial 6 absolutamente vidvel, em se tratando de empresas que integrem
urn mesmo grupo economico, de fato ou de direito. Nesse caso, mesmo havendo empresas do
grupo com operagdes concentradas em foros diversos, o conceito ampliado de empresa (que deve
refletir a dinamicidade do mercado e no atual estdgio do capitalismo com abrangencia de grupos
econdmicos), para os fins da LRF, permite estabelecer a competencia do foro do local em que se
situa a principal unidade do grupo de sociedades.
Os doutrinadores destacam, a esse respeito, que o litisconsdrcio ativo, formado pelas empresas
que integram o grupo economico, nao viola a sistem^tica da Lei n° 11.101/2005 e atende ao
principio basilar da preservagao da empresa. A estruturagao do piano de recuperagao, contudo, ha
de merecer cuidadosa atengao para que ndo haja violagdo de direitos dos credores.
Assim sendo, e atento ao parecer favor£vel do MR, conhego e defiro a formagao do litisconsdrcio
ativo postulado pelas recuperandas.

III.3- Da suspensao da cldusula resolutiva e da autorizagao para participagao em licitagdes

As requerentes informam a inicial que grande parte de seus contratos que estao em vigor,
inclusive os operacionais, contam com cldusulas de rescisao e de vencimento antecipado em caso
de pedido de recuperagao judicial por uma das partes.
Essas clausulas, comumente chamadas de ipso facto da insolvencia, justamente por estabelecer
que, mediante a declaragao do estado de insolvencia, como do pedido de recuperagao judicial de
uma das partes, h£ por si so a resolugao do contrato de pleno direito, ainda que nenhuma
obrigagao neletenha sido inadimplida.
Sustentam as requerentes que, para prestar aos seus clientes os servigos de comunicagao,
contratam com fornecedores a prestagao de inumeros servigos, tais como a interconexao,
constituigao de redes de telecomunicagoes, direitos de passagem, al6m de outros cuja eventual
rescisao pode afetar adversamente a prestagao desses servigos.
Neste passo, entendem que eventual rescisao dos contratos, por conta do ajuizamento do
presente pedido de recuperagao judicial, impactaria sua atividade-fim com reflexes no sucesso da
recuperagao judicial e, em ultima analise, prejuizo aos consumidores que ficariam privados de tais
servigos, pelo que requerem a concessao de tutela de urgencia para o fim de ser decretada a
suspensao da eficacia das clausulas contratuais que preveem o ajuizamento de recuperagao
judicial como causa de rescisao contratual.
£ precise destacar de piano, o fato de nao raras vezes o estado de insolvencia estci ligado t3o
somente a uma falta momentanea de liquidez, situagao que neste momento prefacial parece ser
o que levou as devedoras a formularem o seu pedido de recuperagao judicial. Contudo, tal fato
n9o pode se configurar, sem uma analise mais detida das relagoes contratuais existentes, a plena
e clara configuragao de que as devedoras nao possuem meios para a satisfagao dos contratos por
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Somado a isto, quase sempre 6 possivel se configurar que diversos dos contratos firmados cormgtr\_l!L
aquela que postula o pedido de recuperagao judicial, est3o diretamente ligados as atividadesp /T
essenciais da mesma, principalmente aqueles de duragao diferida no tempo, de modo tal que, su4o . .^4
N° Pr
extingao implicarS no agravamento da crise, podendo tornar a mesma insuperavel.
A questao, portanto, deve ser enfrentada sob dois enfoques. No primeiro, deve-se avaliar se a
clausula contratual que permite a rescisao da avenga em razao do ajuizamento de pedido de
recuperagao judicial deve ser interpretada sob a 6tica da fungao social do contrato, na esteira do
que dispoe o art. 421 do Cddigo Civil.
Tal dispositive representa uma tendencia do direito civil moderno, que tern por escopo o
afastamento das concepgoes individuals em prol da socializagao do contrato, subordinando a
liberdade de contratar £ sua fungao social, com prevalence das questoes de ordem publica.
A melhor doutrina leciona que "a fung§o social do contrato serve precipuamente para limitar a
autonomia da vontade quando tal autonomia esteja em confronto com o interesse social e esta
deva prevalecer, ainda que essa limitagao possa atingir a propria liberdade de nao contratar, como
ocorre nas hipbteses de contrato obrigatdrio". (GONQALVES, Carlos Roberto. Direito Civil
Brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais. 7 ed. Sao Paulo: Saraiva, 2010. p. 25.)
Mamede (2014, pag.122) trata do tema: Uma das metanorrmas que orienta o Direito Empresarial
viu-se no primeiro volume desta colegao, 6 o prindpio da preservagao da empresa, cujos alicerces
estao fincados no reconhecimento de sua fungao social. Por isso, a crise economico-financeira da
empresa e tratada juridicamente como urn desafio passive! de recuperagao, ainda que se cuide de
atividade privada, regida por regime juridico privado. (MAMEDE, Gladston. Direito empresarial
brasileiro: Falencia e Recuperagao de Empresas. Sao Paulo: Atlas, 2014).
A fung§o social do contrato, portanto, 6 considerada tanto pela doutrina como pela jurisprudencia,
como uma clausula geral - regra de conduta que nao consta do sistema normativo - dirigida ao
Juiz, o que ao mesmo tempo que o vincula, tambem Ihe da liberdade para decidir.
Neste aspect© dispoe o paragrafo unico do art. 2.035 do Cddigo Civil que "nenhuma convengao
prevalecer^ se contrariar preceitos de ordem publica, tais como os estabelecidos por este Codigo
para assegurar a fungao social da propriedade e dos contratos."
E justamente neste aspecto que se insere a questao objeto do pedido, ja que, no confronto entre a
aplicabilidade da clausula que preve a rescisao contratual e as consequencias danosas da
interrupgao de servigos essenciais e continuos, prestados e direcionados a consumidores, deve
prevalecer aquele que atende a fungao social do contrato, vale dizer, prevalece a suspensao da
eficacia da referida clausula contratual.
Aliado a isto, o § 2° do art. 49 da LFRE dispoe que "as obrigagoes anteriores a recuperagao
judicial observarao as condigbes originalmente controladas ou definidas em lei, inclusive no que
diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverse ficar estabelecidos no piano de recuperagao
judicial", o que demonstra a possibilidade da manutengao dos contratos e suas obrigagoes para
fins de garantir os principios estampados no antecedente art. 47 do citado diploma legal.
Nao se pretende com isso, dizer que, a todo custo, estarS aquele que contratou com empres£rio
ou sociedade empres£ria na condigao referida, obrigado a manter em vigor os contratos firmados,
com a possibilidade de haver por parte daqueles o descumprimento de obrigagbo contratual
essencial, o que tornaria letra morta a previsao contida no art. 477 do C6digo Civil, que se traduz
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na expressao "exceptio non adimpleti contractus".
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0002437-24.2014.8.19.0000, AGRAVANTE: PETROLE
PETROBRAS AGRAVADA: TQM SERVICE CONSULTORIA
BRASILEIRO S.A.
MANUTENQAO LIDA. RELATOR: DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES. AGRAVO D
INSTRUMENTO. AQAO CAUTELAR. PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAQAO
JUDICIAL. RESCISAO DE CONTRATO PELA DESTINATARIA DOS SERVIQOS PRESTADOS
PELA EMPRESA REQUERENTE. VIABILIDADE DA EMPRESA. FUMUS BONI IURIS.
PERICULUM IN MORA. MULTA. 1) Aampla gama de solupoes admitidas pela Lei n° 11.101/2005
tem como destinatarios os credores da empresa em recuperagao, vale dizer, todos aqueles que se
qualifiquem como titulares de creditos constituidos em desfavor do devedor. 2) A agravante, na
verdade, se qualifica como consumidora dos servigos prestados pela agravada, nao sendo
possivel, em principio, Ihe impor sacrificios, mormente considerando que a sua atividade
economica envolve a execugao de empreendimentos de grandes proporgoes e complexidade na
£rea petroquimica, de grande repercussao para economia do Pais, sob pena de subverter a
finalidade do institute da recuperag^o judicial. 3) Deste modo, os contratos firmados pela empresa
agravada anteriores ao seu pedido de recuperag§o judicial devem ser cumpridos por ambos os
contratantes, com observancia das condigoes originalmente pactuadas, a teor do disposto no art.
49, §2°, da Lei n° 11.101/2005, nao havendo como negar o direito da agravante de rescindir o
ajuste por descumprimento da correlata contraprestagao. 4) Ademais, constitui afronta ao principio
da autonomia da vontade exigir que a agravante celebre novos contratos com a agravada. 5)
Contudo, a atividade empresarial desempenhada pela agravada tem como destinataria exclusiva a
agravante, em virtude do que a possibilidade de rescisao em razao unicamente do pedido de
recuperagao judicial, tal como previsto no contrato, coloca a recorrida em posigao de extrema
desvantagem, rompendo com a presungao de igualdade contratual que, a rigor, permeia os
contratos empresariais, o que pode frustrar a salvagao da empresa agravada, mesmo que esta se
revele viSvel. 6) Assim, deve-se suprimir a determinagao imposta a agravante no sentido de que
esta celebre novos contratos de prestag§o de servigos com a agravada e restringir a inefic^cia das
rescisoes contratuais aquelas que tenham por fundament© o mero ajuizamento da agao de
recuperagao judicial pela agravada, persistindo, entretanto, tal possibilidade na hipotese de
descumprimento das obrigagoes pactuadas. 7) Uma vez admitida a possibilidade de rescisao
contratual pela agravante quando fundada em inadimplemento da agravada, e considerando que,
pelo teor do provimento jurisdicional impugnado, a sang§o 6, na verdade, dirigida as instituigoes
financeiras por ela alcangadas, impoe-se a exclusao da multa diaria de R$10.000,00 fixada para a
hipdtese de descumprimento da decisao relativamente a Petrobras. 8) Recurso ao qual se da
parcial provimento."
Sob urn segundo enfoque, tem-se que as requerentes sao empresas prestadoras de servigos, e a
manutengao dos contratos em vigor afigura-se condig§o sine qua non para o sucesso da
recuperagao judicial, sendo certo que a abrupta rescisao dos contratos inviabilizara a atividade
empresarial desenvolvida.
Interpretar a validade e eficacia da clausula, apenas pela rigidez da otica civilista, e seguir em
sentido oposto, e violaria flagrantemente o espirito do legislador ao editar a lei de recuperagao
judicial, e colocaria em risco nao s6 o sucesso da salvaguarda das empresas, como, em ultima
analise, o interesse dos consumidores que sub-repticiamente ficariam alijados de servigos de
natureza essencial e continua.
Na frente da evolugao do direito falimentar est£ a preservagao da atividade economica produtiva,
e, sobretudo d tao decantada fungao social, de modo a acompanhar flexibilizagao da rigidez do
antigo conceito pragm£tico civilista, quando da promulgagao da CRFB/88, quando se inaugurou
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uma nova ordem jurfdica no pais, passando a proteger interesses para al6m da esfera^
individualista.
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Com efeito, a simples distribui9§o do pedido de recuperagao judicial por si so nao pode ser motr w
ensejador a resolver o contrato, pois estariamos a presumir a "exceptio non adimpleti contractus^T N° Pro^
conferindo autonomia privada poderes tais, ao ponto de se sobrepor ao bem coletivo. Conclui-se>
Visto
portanto, a se manter a efic£cia da clausula resolutiva no ambito falimentar/recuperacao, nao se
estara pondo em observ^ncia a fungao social dos contratos, principio limitador da autonomia
privada.
Pelas mesmas razoes de decidir, torna-se necessario autorizar que as requerentes participem,
sem restrigoes, de certames licitatbrios, ainda que os respectivos editais vedem a habilitagao de
empresas que estejam em recuperagao judicial. Justifica-se a providencia diante do exposto na
pega vestibular, no sentido de que grande parte das atividades desempenhadas pelas empresas
devedoras sao oriundas de contratagbes com o Poder Publico, as quais, via de regra, devem ser
precedidas das respectivas licitagbes.
Nao e incomum, todavia, que certos editais nao admitam a apresentagao de propostas por
sociedades empresarias que estejam submetidas ao regime da recuperagbo judicial, o que,
conforme exposto acima, nao parece, na visao deste Juizo, licito, pois incompativel, nao so com o
prbprio instituto recuperacional, mas, tambem, com o principio constitucional da preservagao da
empresa.
Com efeito, soaria como urn contrassenso permitir que uma empresa que passa por dificuldades
financeiras se socorresse do Poder Judicibrio para se reestruturar, porbm, ao mesmo tempo, vedar
a sua participagao em certames licitatbrios, indispensaveis para a continuidade do
desenvolvimento das suas atividades, o que constitui, justamente, o objetivo do procedimento de
recuperagao judicial.
Registro que, com base nos principios da efetividade e da celeridade processual, tambem
consagrados pelo Novo Cbdigo de Processo Civil, nao se faz necessbrio aguardar que as
recuperandas venham a Juizo requerer, em cada caso, autorizagao para participar de determinado
processo licitatbrio, o que somente assoberbaria estes autos, os quais jb possuem, nesta fase
incipiente, mais de 90 mil folhas. Este Magistrado, inclusive, enfrentou situagao semelhante nos
autos da recuperagao judicial da empresa Tecnosolo Engenharia S.A. (Processo n.°
.0314091-97.2012.8.19.0001), oportunidade em que, invocando o poder geral de cautela, permitiu
que aquela sociedade empresbria participasse de procedimentos licitatbrios de quaisquer
especies.
Destarte, presentes os requisites necessbrios a concessao da tutela de urgencia, haja vista
evidente risco de que a concessao do deferimento da recuperagao judicial podera trazer prejuizo
da ordem a causar a prbpria inviabilidade da postulada recuperagbo judicial, hb de ser acolhida a
determinagao de suspensao da eficbcia da clausula ipso facto, em consideragao ao pedido de
recuperagao, inserida em todos os contratos firmados pelas devedoras.
Pelos mesmos motives, defiro a permissao para que as requerentes participem de processes
licitatbrios de todas as espbeies. A presente autorizagao somente diz respeito, por bbvio, a
eventuais vedagbes relacionadas b submissao das empresas devedoras ao regime de
recuperagao judicial.

II.4- Da situagao financeira do GRURO Ol e sua viabilidade econbmica
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Em uma visao global, ha de se reconhecer que o presente pedido de proteg§o judicial 6 formulado
por uma das maiores empresas de telecomunicagoes do mundo, que impacta fortemente
economia brasileira, ja que alcanga urn universo colossal de 70 milhdes de clientes, empregand
mais de 140 mil brasileiros, com milhares de fornecedores, e ainda gera recolhimento de volunj
bilionario de impostos aos cofres publicos. Tudo isso fortalece a inexoravel receptividade d
pedido de processamento da recuperagao, posto que a atividade empresarial desenvolvida pel
GRUPO Ol revela-se como urn gigantesco complexo de operagoes, com magnitude de
infraestrutura, investimento, geragao de trabalho, recolhimento de tributes e fornecimento de
relevante servigo publico - em uma imensa area territorial que a coloca no patamar da 2a maior
rede de telefonia fixa do mundo.
A exordial e a farta prova documental trazida indicam os fatores que conduziram 0 GRUPO Ol a
atual crise economico-financeira fortemente impactada pelo seu elevado nivel de endividamento.
Fatores como a deterioragao do cenario macroeconomico nacional e redugao da capacidade de
investimento diante do aumento da competitividade no setor, comprometeram a situagSo das
empresas, e estao expressas em diversas causas, como a desvalorizagao da moeda nacional, 0
previsivel aumento de inadimplencia dos usu£rios do servigo e a perda do market share a partir de
2011.
Com efeito, nao se duvida que a diminuigSo do poder de compra e consumo - derivado da crise
economica brasileira - impactou a demanda por servigos de telecomunicagoes. Aliado a isso, a
pressao inflacionaria e 0 aumento das taxas de juros costumam afetar, via de regra, as margens
operacionais das empresas, juntamente com a estrutura de custos - sendo inolvid£vel que a menor
capacidade de investimento se traduz em perda de mercado.
Destaque-se os efeitos dos onus decorrentes do atual quadro regulatorio no setor. Desde a
outorga das concessoes do setor de telecomunicagoes, houve consider£vel evolugs-io tecnoldgica
que refletiu nos padroes de consumo dos usuarios do sistema, com notdria redugao da
atratividade do servigo de telefonia fixa frente aos servigos moveis. Por seu turno, 0 regime de
concessoes de servigo de telefonia fixa estabelece, para as concessionarias, diversas obrigagdes
estabelecidas na Lei Geral de Telecomunicagoes, que estao direcionadas a uma universalizagao
da telefonia fixa em toda a estrondosa amplitude do territdrio nacional, vale dizer, sao
investimentos sem retorno financeiro adequado, notadamente quando se leva em conta a atuagao
da companhia em diversas regides do pais com baixa densidade demografica e baixo poder
aquisitivo.
Ha tambem urn historico de imposigao de multas milionarias aplicadas £s empresas por
questionadas exigdneias do setor regulatorio - acrescendo a uma divida impag£vel - que retratam
elevado passive exigido em agdes ajuizadas pela Agencia Reguladora.
O resultado desse quadro 6 uma divida liquida superior a capacidade de geragdo operacional de
caixa da companhia.
A continuidade de pagamento dos custos de financiamento e juros, alem das possiveis constrigdes
judiciais no caixa das empresas, levari o Grupo empresarial a uma situagao financeira
insustentavel.
Nao podem ser desconsideradas a favoravel posigao de caixa atual da companhia, e a noticia de
que tramita proposta de termo de ajustamento de conduta relativo ds multas aplicadas pela
ANATEL, abrindo-se possibilidade de sua conversao em investimentos na propria companhia. Por
outro lado, embora nao se tenha, por ora, como aferir se as tendencias de mercado sao mais
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favor£veis a telefonia Ol do que aos seus concorrentes, e nem como proceder a anSlise de
benchmark de mercado, h3 aspectos positives, como a lideranga na telefonia fixa e a oferta dg
telefonia fixa e movel em urn unico pacote.
O soerguimento economico do GRUPO Ol, urn dos maiores conglomerados empresariais do pa®
tern ineg&vel importancia econdmica e social para o Brasil.
\
E, na medida em que as empresas integrantes do GRUPO Ol atuam de forma coordenada e
integrada no sistema brasileiro de telecomunicagoes, e sob controle societario, operacional,
financeiro, administrative e gerencial unico - exercido pela sociedade controladora Ol - inclusive
com relagao as sociedades-veiculos financeiros nao operacionais constituidas no exterior - a
proteg§o judicial deve alcangar ao conglomerado como urn todo.

II.5- Dos requisites essenciais objetivos do pedido (art. 51 da LFRE)
As normas que regem o procedimento de Recuperagao Judicial devem ser analisadas de forma
sistematica, valendo-se sempre que possivel o julgador de uma interpretag^o sociolbgica, para
tentar alcangar aos fins sociais e as exigencias do bem comum, que a nova lei quis introduzir.
A LFR destacou, no seu art. 47, como principios basicos, a preservagao da empresa, sua fungao
social e o estimulo £ atividade economica, conceitos que se fortalecem cada vez mais na
jurisprudencia do STJ e dos Tribunals do pais.
Criada com o fim precipuo de impulsionar a economia do pais, e oportunizar aos empresarios em
dificuldades financeiras, nao s6 a manutengao de sua unidade produtora, mas em especial, a
continuidade da prestagao dos servigos, a LRF inovou consideravelmente o conceito de empresa.
Uma empresa, como unidade produtiva, tern sido considerada fonte de geragao de riqueza e
empregos, e a manutengao de suas atividades visa proteger relevante fungao social e estimulo b
atividade economica (art. 47 da LRF).
Assim o legislador, ao promulgar a referida lei dispensando especial bnfase ao institute da
recuperagao judicial, respondeu aos anseios das empresas que, em situagao de justificada
reestruturagao de suas operagbes e dividas, nao tinham outra opgao dentro do ordenamento
juridico nacional, a nao ser a decretagao de sua insolvbncia ou falencia, o que nao resultava
beneficios, sejam para as prbprias empresas, sejam para os seus credores e a sociedade em urn
todo.
In causa, as requerentes apontam na petigao inicial, de forma concisa e clara, as causas da crise
economico-fmanceira que se instalou sobre as empresas, expondo ainda a expectativa relativa de
creditos a receber, instruindo a inicial de forma a atender os elementos objetivos exigidos na lei.
A vasta documentagao carreada em seu bojo desponta o cumprimento dos critbrios objetivos
exigidos no art. 51 da Lei 11.101/2005, ressalvando apenas a apresentagbo da relagao integral
dos empregados, lista de bens dos diretores das companhias e extratos das contas banebrias das
devedoras, assim previstos nos incisos IV, VI, VII, do citado artigo, haja vista a necessidade de ser
observar o sigilo das informagbes.
Sobre as formas das crises econbmico-financeiras que recaem sobre as sociedades assim
descreveu Fbbio Ulhoa Coelho:
"A crise da empresa pode manifestar-se de formas variadas. Ela 6 econbmica quando as vendas
de produtos ou servigos nao se realizam na quantidade necessaria a manutengao do negbeio. £
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financeira quando falta a sociedade empres£ria dinheiro em caixa para pagar suas obrigagoes.
Finalmente, a crise e patrimonial se o ativo e inferior ao passive, se as dividas superam os bens da#^
sociedade empresSria." (Curso de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 13a ed.)
Tratando-se, portanto, de sociedades em atividades essenciais por meio de concessao public;
exploragao de telefonia fixa, mbvel e TV por assinatura
observa-se, dentro do contexl
apresentado, que a crise anunciada 6 economico financeira, uma vez que as sociedade!'
necessitam equacionar o seu passive, em conjugagSo com receitas futuras, situagao a ser
alcangada por meio de solugoes de mercado a serem apresentadas em juizo de recuperagao
judicial.
Destarte, 6 posslvel afirmar, ainda que em uma anSlise perfunetbria da situagao, ser a atividade
desenvolvida pelas requerentes notoriamente rentbvel, nao so pelo tempo de mercado, mas por
todos os indicatives trazidos, o que confere ao piano de recuperagao a ser desenvolvido
considerbvel possibilidade de exito.
Porfim, as empresas requerentes atenderam tambbm aos requisites do artigo 48 e seus incisos da
Lei 11.101/05, ao comprovarem que estao em atividade h£ mais de 02 (dois) anos, nao serem
falidas ou terem obtido concessao de recuperagao, inclusive com base em piano especial, nos
ultimos cinco anos, e nao haver condenagao criminal contra seus administradores, ou socio
controlador, por crimes previstos nesta lei.

11.6- Da suspensao das agoes e execugbes

A suspensao das agoes e execugbes b uma importante medida caracteristica do direito concursal
e, na esteira do que ensina Luiz Roberto Ayoub (in "A construgao jurisprudencial da recuperagao
judicial de empresas". Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 127) tern origem no direito
norte-americano, onde a distribuigao da agao equivalente ao nosso pedido de recuperagao judicial
importa na suspensao autombtica de todas as agoes e execugbes contra a empresa devedora
(automatic stay).
De fato, em nosso pais, a suspensao nao e autombtica e depends de determinagao judicial, na
forma prevista no art. 6°, da LRF. De qualquer forma, impbe esclarecer a extensao dos efeitos da
decisao proferida em sede de tutela de urgencia, de forma a deixar claro o seu alcance.
No tocante as execugbes nbo hd duvidas, pois a lei nbo disciplina excegbes. Assim, todas as
execugbes contra as requerentes deverbo ser suspensas.
O mesmo nao ocorre, entretanto, com as demais agoes, ja que descrito na lei de forma generica
no caput do art. 6° da LRF, mas com a regra excepcional prevista no par. 1° do dispositive, in
verbis:"§1°- Terb prosseguimento no juizo no qual estiver se processando a agao que demandar
quantia iliquida".
Aqui e que cabe delimitar a extensao. A medida de suspensao das agbes afigura-se primordial
para o sucesso da recuperagbo judicial, jb que o prosseguimento de determinadas agbes pode
comprometer o patrimbnio do Grupo empresarial, cuja protegao a lei visa garantir.
Neste passo, ganha relevancia a concursalidade na recuperagao judicial, baseada nao na
universalidade - ocorrente na falencia -, mas com o nitido objetivo de preservar a empresa e evitar
que seu patrimbnio possa ser atingido por decisbes oriundas de Juizos diversos do da
recuperagao, e assim comprometer o sucesso da empreitada recuperacional.
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Nao cabe, verbi gratia, o prosseguimento de agoes de busca e apreensao de bens, reintegragao
de posse e aquelas em tenham visam a expropriagao do patrimonio das sociedades empresarias.^
sob pena de subverter o future piano de recuperagao da empresa.
fe
Em sua essencia, e justamente tal comprometimento que a LRF visa a impedir, e para endossa^
tal raciodnio, mais uma vez busca-se o ensinamento de Luiz Roberto Ayoub e Cassio Cavalli, que
assim discorrem:
"...a suspensao das agoes e execugoes prevista no art. 6° da LRF apanha nao apenas atos de
constrigao e expropriagao judicial de bens, como a penhora on line, determinada em cumprimento
de sentenga ou em execugao de titulo executive extrajudicial, mas tambem qualquer ato judicial
que envolva alguma forma de constrigao ou retirada de ativos da empresa devedora, ordenada em
sede de agao de conhecimento ou cautelar. Com efeito, arresto ordenado antes do deferimento do
processamento da recuperagao 6 mantido, mas o curso da medida cautelar 6 suspense. JS
reintegragao de posse em contrato de arrendamento mercantil e suspensa se o bem arrendado for
essencial a atividade da empresa devedora. Durante o stay period 6 vedada a determinagao de
penhora sobre o faturamento da empresa por credito sujeito a recuperagao. Ademais, para
preservar a empresa, suspende-se o curso de agao de dissolugao parcial de sociedade, ante o
desfalque que pode importar ao patrimonio da sociedade empresaria recuperanda. Por esse
mesmo fundamento, a ordem de despejo contra a empresa, anterior ao pedido de recuperagao, 6
suspensa pelo deferimento do processamento da recuperagcio.Nao apenas atos processuais de
execugao sao suspenses, pois tambem ser£ suspensa qualquer ag§o de direito material que
acarrete desfalque patrimonial a empresa devedora.” (ob citada, p. 136).
Como se ve, a suspensao das agoes 6 ampla e abrange toda agao que importe em ataque ao
patrimonio das empresas em recuperagao judicial.
A presente suspensdo incluira, ainda, as agoes judicials atraves das quais estejam sendo
executadas as penalidades administrativas aplicadas em desfavor das empresas devedoras, por
exemplo pela ANATEL, as quais, segundo consta da pega vestibular, atingem mais de R$ 10
bilhoes, representando parcela significativa do passive das requerentes.
Portanto, o prosseguimento destas execugoes acarretaria, ao fim e ao cabo, a inviabilidade do
processamento da recuperagao judicial, tendo em vista o consider^vel montante objeto de
cobranga naquelas agoes, tornando-se necessaria a suspensao tambem das referidas demandas.
Estas multas administrativas, conquanto sejam cobradas por meio de execugoes fiscais, n3o
possuem natureza tributaria, motive pelo qual se revela, prima facie, inaplicavel o paragrafo 7° do
artigo 6° da Lei n.° 11.101/2005, conforme os diversos precedentes jurisprudenciais colacionados
pelas devedoras em parecer anexado a petigao inicial (TRF5, AG 436402320134050000, Relator
Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitao, Quarta Turma, Data de Julgamento: 21/01/2014,
DJe 23/01/2014; TRF5, AP 00065068820134058300, Relator Desembargador Federal Elio
Wanderley de Siqueira Filho, Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/12/2014, DJe 09/12/2014; e
TRF3, Al 0012571-90.2014.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida,
Sexta Turma, Data de Julgamento: 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
Some-se, a esses julgados, o aedrdao lavrado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiga nos autos do Recurso Especial n 623.023/RJ, categbrico ao afirmar que as aludidas multas
possuem natureza juridica administrativa e nao tributaria:
"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANQA DE MULTA PELO ESTADO RELAQAO DE DIREITO PUBLICO
CREDITO DE NATUREZA
PRESCRIQAO
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ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCIPIO
DA SIMETRIA.
1. Se a relag^o que deu origem ao credito em cobranga tem assento no Direito Publico, nao tem
aplicagao a prescrigao constante do Codigo Civil.
2. Uma vez que a exigencia dos valores cobrados a titulo de multa tem nascedouro num vinculojo
de natureza administrativa, nao representando, por isso, a exigencia de credito tributario, afasta-se1
do tratamento da materia a disciplina juridica do CTN.
3. Incidencia, na espScie, do Decreto 20.910/32, porque a Administragao Publica, na cobranga de
seus creditos, deve-se impor a mesma restrigao aplicada ao administrado no que se refere as
dividas passives daquela. Aplicagao do principio da igualdade, corolario do principio da simetria.
3. Recurso especial improvido." (REsp 623.023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005, p. 251)
Ante 0 exposto, em complementagSo & deciScio proferida em tutela de urg§ncia, determino a
aplicagao das seguintes diretrizes em relagao £s agoes judiciais em curso em face das
requerentes:
1) Ficam suspensas todas as execugoes, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de
sentenga, provisbrias ou definitivas, inclusive as execugoes atravbs das quais estejam sendo
cobradas as multas e/ou sangdes administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se
as que tenham sido extintas por sentenga (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou
aquelas em que, efetivada a constrigao judicial em especie, tenham decorrido 0 prazo para
impugnagao pelo devedor, ou, ainda, a sentenga proferida na impugnagao, ou nos embargos, que
tenha transitado em julgado. Na hipbtese, tanto a prolagao da sentenga como a certificagao do
decurso do prazo para impugnagao do debito ou o transito em julgado da sentenga que julgou a
impugnagao apresentada pela devedora, terao como marco final data anterior a decisao que
deferiu a tutela de urgbncia (21/06/2016);
2) A extingao da execugao ou, a certificagao do decurso do prazo para impugnagao do debito pelo
devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedigao de alvarb ou mandado de pagamento,
se ja houver valor depositado, antes da data anterior a decisao que deferiu a tutela de urgencia
(21/06/2016);
3) As agoes judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou res, e que demandem quantia
iliquida, na forma prevista no art.6°, § 1° da LRF, deverao prosseguir no juizo no qual estiverem se
processando, ate a execugao;
4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrigao patrimonial ou que versem sobre 0
bloqueio ou penhora de quantia iliquida ou nao, que impliquem em qualquer tipo de perda
patrimonial das requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade empresarial
tambbm deverao ser suspenses, na forma do que foi arrazoado acima, cabendo a este Juizo
recuperacional a analise do caso concrete.
5) Com relagao aos procedimentos arbitrais em que figurem como parte quaisquer das empresas
devedoras, esclarego que deverao ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja,
suspensao de todas as arbitragens nas quais ja haja definig3o de quantias liquidas devidas pelas
requerentes.
11.7- Da Nomeagao do Administrador Judicial - O Dever de ColaboragSo do 6rg§o Regulador.
O exercicio de quaisquer atividades econbmicas no Brasil e livre, independente da autorizagao
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dos orgaos publicos, salvo nos casos previstos em lei, conforme prescreve o art. 170, paragrafo
unico, da Constitui9ao Federal. O empresario, que exerce profissionalmente atividade econdmica >
organizada para prestagao de bens e servigos, atua albergado sob o principio constitucional
livre iniciativa.
A explorag£o economica de um servigo publico, contudo, nao se amolda com exatid§o sob
rigidez dos conceitos legais. Servigo publico, nas ligoes de Margal Justen Filho, e "uma atividade
publica administrativa de satisfagao concreta de necessidades individuals ou transindividuais,
materiais ou imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental, destinada a pessoas
indeterminadas e executada sob um regime de direito publico" (JUSTEN FILHO, Margal. Curso de
direito administrative. 2a ed., Sao Paulo: Saraiva, 2006, p. 487).
No texto constitucional, os servigos publicos estao disciplinados em regras esparsas, mas que
ditam os limites da atuagao do Estado na prestagao ou delegagao dos servigos publicos. Com
efeito, existem i) servigos de prestagao obrigatoria pelo Estado e de concessao obrigatoria, que e
o caso do servigo de radiofusao sonora e de sons e imagens previsto no art. 223 da CF; ii) servigo
de prestagao obrigatoria e exclusiva pelo Estado ou de concessao proibida, que e o caso do
servigo postal e correio a6reo nacional previsto no art. 21, X da CF; iii) servigo de prestagao
obrigatoria sem exclusividade e de concessao proibida, e o caso da educagao e a saude (foram
chamados de servigos "mistamente publicos e privados" pelo STF na ADI n° 1923/DF); iv) servigos
cuja prestagao direta pelo Estado nao e obrigatoria, mas Ihe incumbe incentivar e promover a
atividade, a exemplo dos servigos de telecomunicagoes, transporte rodovterio, ferrovterio, de
navegagao a6rea, dentre outros previstos no art. 21, XI e XII, da CF, cuja numeragao n3o 6
exaustiva.
Os servigos de telecomunicagoes, portanto, devem ser incentivados, promovidos e fiscalizados
pela Uniao, ate porque incumbia a ela, ate bem pouco tempo, a sua prestagao atraves da
Telebr£s, que era a "concession£ria-geral para exploragao dos servigos de telecomunicag6es em
todo o territorio nacional", conforme Decreto n° 74.379/74. Cuida-se evidentemente de uma
atividade economica, mas que se sujeita ao principio da continuidade (art. 6°, §1°, da Lei n°
8.987/95), a realizagao dos direitos fundamentals, sob a intensa regulamentagao do direito publico.
A partir da Emenda Constitucional n° 8/95, que viabilizou a privatizagao do sistema Telebras, a
prestagao dos servigos de telecomunicagoes deixou de ser monopdlio estatal, sendo viabilizada
sua prestagao particular mediante concessao, permissao e autorizagao, permitindo a competigao
entre si, sob a fiscalizagao e regulamentagao normative de uma autarquia federal independente, a
ANATEL, que foi criada pela Lei n° 9.472/97 - a Lei Geral das Telecomunicagoes.
Com efeito, o Grupo requerente hoje e responsavel por: i) 20% da telefonia celular do Brasil; ii)
operageio exclusiva a 300 municipios que so possuem a Ol como operadora; iii) prestagao de
servigo em 5.570 municipios brasileiros; iv) 70 milhoes de usucirios; v) 140 mil empregos; vi)
interligagao de 2.238 Zonas e 12.969 Segoes eleitorais dos Tribunals Regionais Eleitorais de 21
Estados da Federagao, fundamental para a totalizagao dos resultados das eleigSes em todo o
pais.
Segundo Carlos Ari Sunfeld, "a LGT, embora tenha um conteudo dense em termos de definigoes
regulatorias, se comparada com as de outros paises, preocupou-se mais com as grandes decisoes
de politica setorial (como a opgao pela competigao), com os principios e com o desenho de atos e
processes de outorga. Ademais, vinculou tudo isso com os aspectos institucionais: criou a agencia
reguladora e disciplinou sua atuageio (exigindo a realizagao de process© normative para os
regulamentos, por exemplo), al6m de definir seu relacionamento com o Poder Executive e o
CADE" (SUNFELD, Carlos Ari. "A regulamentagao das telecomunicagoes", in FIGUEIREDO,
Marcelo, Direitoe regulagao no Brasil e nos EUA. Sao Paulo: Malheiros, 2004, p.116).
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A definigao das modalidades de prestagao permaneceu com o Poder Executive, fora da
competencia da ANATEL, podendo sua prestagao ocorrer tamb6m sob regime de direito privadoygc'—» ^
^ Cl
ou de direito publico, sujeitando-se, nesse ultimo caso, ainda a obrigagao de universalizagaofs
C&lX} S
conforme arts. 62 a 65 da Lei n° 9.472/97:
B No p
ni
"Art. 62. Quanto a abrangencia dos interesses a que atendem, os servigos de telecomunicagoes
classificam-se em servigos de interesse coletivo e servigos de interesse restrito.
Paragrafo unico. Os servigos de interesse restrito estarao sujeitos aos condicionamentos
necessaries para que sua exploragao nao prejudique o interesse coletivo.
Art. 63. Quanto ao regime juridico de sua prestagao, os servigos de telecomunicagoes
classificam-se em publicos e privados
Paragrafo unico. Servigo de telecomunicagoes em regime publico 6 o prestado mediante
concessao ou permissSo, com atribuigao a sua prestadora de obrigagdes de universalizagao e de
continuidade.
Art. 64. Comportarao prestagao no regime publico as modalidades de servigo de telecomunicagoes
de interesse coletivo, cuja existencia, universalizagao e continuidade a propria Uniao
comprometa-se a assegurar.
Paragrafo unico. Incluem-se neste caso as diversas modalidades do servigo telefonico fixo
comutado, de qualquer ambito, destinado ao uso do publico em geral.
Art. 65. Cada modalidade de servigo ser£ destinada a prestagao:
I - exclusivamente no regime publico;
II - exclusivamente no regime privado; ou
III - concomitantemente nos regimes publico e privado.
§ 1° Nao serao deixadas 3 exploragao apenas em regime privado as modalidades de servigo de
interesse coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalizagao.
§ 2° A exclusividade ou concomitancia a que se refere o caput, podera ocorrer em ambito
nacional, regional, local ou em areas determinadas".,
E sob esse ambiente que as concession^rias exploram economicamente a prestagao do servigo
publico de telecomunicagoes. E tambem e sob esse contexto que o incomum pedido de
recuperagao da empresa, que nasceu do process© de privatizagao de uma estatal, deve ser
apreciado.
Ora, se caberia ao Poder Executive e a sua agencia reguladora fiscalizar a prestagao dos servigos
e ate mesmo intervir nas empresas, nao Ite duvida que ha -- diante da expertise e da
discricionariedade tecnica desenvolvidas por essas entidades -- o dever processual de colaborar
com a prestagao de informagoes, esclarecimentos e documentos para que este processo permita
a realizagao i) dos direitos fundamentais, II) dos principios que norteiam especificamente as
telecomunicagoes, iii) da preservagao da continuidade da atividade empresarial.
Se a autarquia poderia intervir na empresa, ela tambem pode colaborar com esse Juizo na sua
recuperagao judicial. Quern pode o mais, pode tambem o menos. Trata-se de urn poder que Ihe 6
implicito. Segundo o Ministro Celso de Mello (ADI n° 2.797/DF), "a formulagao que se fez em torno
dos poderes implicitos, cuja doutrina, construida pela Suprema Corte dos Estados Unidos da
America, no cSlebre caso McCULLOCH v. MARYLAND (1819), enfatiza que a outorga de
competencia expressa a determinado orgao estatal importa em deferimento implicito, a esse
mesmo 6rgao, dos meios necessaries a integral realizagao dos fins que Ihe foram atribuidos (...)
Nos Estados Unidos, 6, desde MARSHALL, que essa verdade se afirma, nao s6 para o nosso
regime, mas para todos os regimes. Essa verdade fundada pelo bom senso 6 a de que - em se
querendo os fins, se hao de querer, necessariamente, os meios; a de que se conferimos a uma
autoridade uma fungao, implicitamente Ihe conferimos os meios eficazes para exercer essas
fungoes. (...). Quer dizer (principio indiscutivel) que, uma vez conferida uma atribuigao, nela se
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consideram envolvidos todos os meios necessaries para a sua execugao regular. Este, o principio;
esta, a regra. Trata-se, portanto, de uma verdade que se estriba ao mesmo tempo em dois
fundamentos inabalaveis, fundamento da razao geral, do sense universal, da verdade evidente
toda a parte - o principio de que a concessato dos fins importa a concessao dos meios".
(o
(J)

A colaboragao da autarquia nao e, ademais, nenhuma novidade. Ja previa o par^grafo unico do
art. 5° da Lei n° 9.469/97, que "as pessoas juridicas de direito publico poderao, nas causas cuja
decisao possa ter reflexes, ainda que indiretos, de natureza economica, intervir,
independentemente da demonstrag3o de interesse juridico, para esclarecer questoes de fato e de
direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados uteis ao exame da materia e, se for o
case, recorrer, hipbtese em que, para fins de deslocamento de competencia, serao consideradas
partes".
Aqui, esse poder se torna urn dever. Ha todo interesse de uma Nag^o na lisura, transparencia e no
acerto deste process©.
For todo o exposto, diante das singularidades do case, a de se determinar, com espeque no art. 6°
do CPC, a intimag^o da ANATEL, na pessoa do procurador federal que a representa, para
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as cominagoes legais, ate 5 (cinco) nomes de pessoas
juridicas com idoneidade e expertise sobre a materia, para serem avaliados por esse Julzo para
nomeagao como administrador judicial deste caso.

Ill- DISPOSITIVO: Do deferimento do processamento da recuperagao judicial
Atendidas, portanto, as prescrigoes legais, e 3 vista do parecer Ministerial favoravel, DEFIRO O
PROCESSAMENTO DA RECUPERAQAO JUDICIAL das empresas Ol S.A. ("01"), sociedade
anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 76.535.764/0001-43, com sede e
principal estabelecimento na Rua do Lavradio n° 71, Centro, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, CEP 20230-070; TELEMAR NORTE LESTE S.A. ("TNL"), sociedade anonima de capital
aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.000.118/0001-79, com sede e principal estabelecimento
na Rua do Lavradio n° 71, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20230-070; Ol
MOVEL S.A. ("Ol MOVEL"), sociedade anonima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
05.423.963/0001-11, com principal estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro e sede na
Cidade de Brasilia, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bloco A, Edificio Estag§o
Telefonica, terreo (parte 2), CEP 70.713-900; COPART 4 PARTICIPAQCES S.A. ("COPART 4"),
sociedade anonima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.253.691/0001-14, com
sede e principal estabelecimento na Rua Teodoro da Silva n° 701/709 B, 4° andar, Vila Isabel, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20560-000; COPART 5 PARTICIPATES S.A.
("COPART 5"), sociedade andnima de capital fechado, inscrita no CPNJ/MF sob o n°
12.278.083/0001-64, com sede e principal estabelecimento na Rua Siqueira Campos n° 37, 2°
andar, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22031-072; PORTUGAL
TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. ("PTIF"), pessoa juridica de direito privado
constituida de acordo com as Leis da Holanda, com sede em Amsterdam, Naritaweg 165, 1043
BW, e principal estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro; e Ol BRASIL HOLDINGS
COOPERATIEF U.A. ("Ol COOP"), pessoa juridica de direito privado constituida de acordo com as
Leis da Holanda, com sede em Schipol, Schipol Boulevard 231, 1118 BH, e principal
estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro (indicadas como Ol, TNL, Ol MOVEL, COPART 4,
COPART 5, PTIF e Ol COOP), que se inserem no conglomerado economico denominado de
"Grupo Ol".
Diante do que determino:
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I - nos termos do item II.7 acima, a intima^So da ANATEL, na pessoa do procurador federal que a y/\v
representa, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob as comina?6es legais, ate 5 (cinco)/£p
nomes de pessoas juridicas com idoneidade e expertise sobre a materia, para serem avaliados poj^
esse Juizo para nomeagao como administrador judicial deste caso;
I
II- ratificagao da decisao que concedeu a medida de urgencia, no sentido de dispensar as
Recuperandas da apresentagao de certidoes negativas para que exergam suas atividades;
III- rerratificagao da decis§o que concedeu a medida de urgencia, no tocante a suspense© de
todas as agoes e execugoes, nos termos do item II.7 da presente decisao. A referida suspensao
dos processes devete, na forma do diploma processual em vigor (NCPC, art. 219), ter o seu
respective prazo computado em DIAS UTEIS;
IV- suspensao da eficecia da clausula ipso facto, em consideragao ao pedido de recuperagao,
inserida em todos os contratos firmados pelas devedoras;
V- permissSo para que as Recuperandas participem de processes licitaterios de todas as
esp£cies;
VI- que as Recuperandas acrescentem apos seu nome empresarial a expressao "em recuperagao
judicial", de acordo com o previsto no art. 69 da LRF;
VII- a suspensao apenas da publicidade dos protestos e inscrigoes nos drgaos de protegao ao
credito - em face das Recuperandas, pelo prazo de 180 DIAS UTEIS;
VIII- a apresentagao por partes da Recuperandas das contas demonstrativas mensais durante
todo o processamento da recuperagao judicial, sob pena de destituigao de seus administradores;
IX- A expedigao e publicagao do edital previsto no paragrafo 1° do art. 52 da Lei 11.101/05, onde
contera o resumo do pedido do devedor, a presente decisao que defere o processamento da
recuperagao judicial e a relag§o nominal dos credores, contendo o valor atualizado do ctedito e
sua classificagao. Devera, ainda, center a advertencia do inciso III do mesmo dispositive legal. O
prazo para a habilitagao ou divergencia aos creditos relacionados pela devedora 6 de 15 (quinze)
dias a contar da publicagao do respective edital (art. 7o, paragrafo 1o da Lei no 11.101/05), QUE
CORRERA EM DIAS UTEIS. Ressalta-se que por se tratar de fase administrativa da verificagao
dos creditos, as referidas divergencias e habilitagoes deverao ser apresentadas diretamente ao
Administrador Judicial imprescindivelmente;
X- seja publicada pelo Administrador Judicial a relagao de credores apresentada pelo
Administrador Judicial (art. 7o, paragrafo 2, da Lei no 11.101/05), no prazo de 45 DIAS UTEIS,
contados do fim do prazo previsto no § 1° do art. 7°;
XI- que as eventuais impugnagdes a lista de credores apresentada pelo Administrador Judicial (§
2a do art. 7°) deverao ser protocoladas como incidentes - como processo secundario - a
recuperagao judicial e processada nos termos dos art. 13 e seguintes da Lei no 11.101/05,
devendo, portanto, o cartdrio de oficio, desentranhar as pegas protocoladas diretamente nos autos
principais para formagao do procedimento secundario;
XII- a intimagao do Ministerio Publico e comunicagao 3s Fazendas Publicas Federal, Estadual e do
Municipio do Rio de Janeiro;
XIII- comunicagao a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e demais Estados onde as
recuperandas detenham registro de sede e filiais para anotagao do pedido de Recuperagao nos
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respectivos registros;
XIV- apresentem as recuperandas o piano de recuperate no prazo de 60 DIAS UTEIS da
publicato desta decisao, o qual dever£ observar os requisites do art. 53 da Lei 11.101/2005;
XV- sejam apresentados em midia digital no prazo de 05 dias os documentos previstos no art. 51,
incisos IV, VI, VII da Lei 11.101/2005, os quais deverao ser anexados aos autos em pasta sigilosa,
cuja vista somente se dara mediante despacho;
XVI- seja oficiado a todas as Presidencias e Corregedorias Gerais de Justi$a do Brasil (Tribunais
Superiores, Estaduais e Federais), e Corregedorias dos Tribunais Regionais e Superior do
Trabalho, com cbpia da presente decisao, informando a suspense das agoes nos termos ora
explicitados e solicitando seja expedido AVISO as suas respectivas serventias judiciais
subordinadas, no sentido de que: I) a HABILITAQAO dos creditos sujeitos a recuperagao judicial
ora deferida dever£ ser formalizada nos termos do arts 9° e ss. da Lei 11.101/2005, e nao se
processara de oficio, mas sim, mediante requerimento formal do proprio credor, instruido da
devida certidao de cr^dito e II) Nao h£ formagao de Juizo Indivisivel (art. 76 da Lei 11.1101)
mediante ser caso de recuperagao judicial, mantido o processamento dos feitos perante o Juizo
Natural da causa, devendo apenas haver a necessSria comunicag^o ao juizo da recuperagao nos
casos de atos que visem a expropriag^o ou restrigao de bens das recuperandas, mesmo apos o
decurso do period© de suspensao. (art. 6° da LFRE);
XVII- Os credores poderao, a qualquer tempo, requerer a convocagao de assembleia geral para a
constituigao do Comite de Credores ou substituigao de seus membros, observado o disposto no
§2° do art. 36 desta Lei.
XVIII- Que o Cartbrio promova, independentemente de despacho, A EXCLUSAO DO PROCESSO
DE TODAS AS PETIQOES que contenham pedidos de divergencias, habilitagoes e impugnagbes
de erbdito, ingressadas diretamente nos autos, no prazo previsto no § 1° do artigo 7° da Lei
11.101/2005, diante da Clara e evidente extemporalidade, haja vista que neste periodo nao ha
judicializagbo desses procedimentos, que sao administrativos e devem ser encaminhados
DIRETAMENTE AO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO.
XIX- Que o Cartorio promova a EXCLUSAO DO PROCESSO DE TODAS AS PETigCES, que tern
como pedido a simples anotagao da qualidade de CREDOR e de seu PATRONO diretamente nos
autos, pois, em sua maioria, as decisbes proferidas nos autos da Recuperagao Judicial atingem a
coletividade dos credores a ela sujeitos, e por tal razao diversos dos chamamentos judiciais sbo
realizados por meio de Editais e Avisos publicados aleatoriamente a todos.
XX- As demais manifestagbes individuais dos credores serao desentranhadas e remetidas ao
Comite de Credores. Enquanto e se o mesmo nbo for criado, ao Administrador Judicial. Esta
atividade independera de nova ordem deste juizo. Vale ressaltar, que hb precedente neste
Tribunal que corrobora este trecho da decisbo, veja-se o Agravo de Instrumento n.°
0021412-60-2015.8.19.0000, julgado pela 14a Cbmara Civel, da relatoria do Des. Josb Carlos
Paes:
"14a CAMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO RJ AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROCESSO N° 0021412-60.2015.8.19.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE
CREzDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL AGRAVADOS: J.J. MARTINS
PARTICIPATES S.A E OUTROS INTERESSADO: ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA
EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR JOS£ CARLOS PAES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAQAO JUDICIAL. MANIFESTAQAO DOS CREDORES.
AUTOS SUPLEMENTARES. COMITY DE CRE-DORES E ADMINISTRADOR JUDICIAL.
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ATRI-BUICCES LEGAIS. OBSERVANCIA QUE SE IMP6E.1. Da an£lise da decisao
guerreada, constata-se que nao se privou a parte credora de se manifestar sobre as questoes
ventiladas e decididas na recuperagao judicial, nao havendo de se falar em violagao ao principio.^
da transparencia e ativismo dos credores. Na verdade, o que se primou, frise-se, corretamente.lo
foi-se evitar a balburdia processual, com manifestagoes dos mais variados tipos de credores e com\
pleitos e intentos diversos, nos autos da recuperagao judicial. 2. Ademais, o Juizo a quo tao \
somente "abriu os olhos" ao disposto no artigo 27, inciso I, alinea "d", e artigo 28, ambos da Lei
11.101/ 2005, segundo os quais, na recuperagao judicial, incumbe ao Comite de Credores apurar
e emitir parecer sobre quaisquer reclamagoes dos interessados e, na sua falta, ao Administrador
Judicial e, ainda, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer tal atribuigao, cuja observancia se
impoe. 3. Assim, n§o se est£ expurgando do processamento da recuperagao judicial a parte
credora, tampouco suas eventuais impugnagoes. Outrossim, em momento algum se proibiu ao
credor o acesso aos autos ou o conhecimento acerca dos atos processuais que por ventura forem
praticados nos autos principais, ressaltando-se que a mera determinagao de que as reclamagoes
sejam realizadas em autos suplementares nao enseja violagao a qualquer garantia constitucional.
4. Nao se olvide que a recuperagao encontra-se na fase postulatoria, inexistindo noticia de
deliberagao acerca de eventual piano de recuperagao, e, por isso, nada obsta que posteriormente
apresentem os credores objegao ao piano apresentado, nos moldes do artigo 55 da Lei
11.101/2005. 5. Saliente-se que nao hS na Lei citada qualquer 6bice a instauragao de autos
suplementares, tampouco determinagao para que as objegoes e/ou manifestagoes dos credores
tenham que ser acostadas aos autos principais e decididas sem a participag§o do Comite dos
Credores ou ate mesmo da Assembleia-Geral de Credores, a quern compete deliberar acerca da
aprovagao ou nao do piano de recuperagao (artigo 56). 6. Ora, no caso concrete, nitida a
observancia aos principios do contraditorio e da ampla defesa, bem como a legislagao que trata a
materia, ao permitir as manifestagoes dos credores, ainda que em autos suplementares e com
pronunciamento do Comite ou do Administrador nomeado a respeito da pretensao manifestada,
repita-se, titulares de atribuigoes expressamente previstas na Lei 11.101/2005. Precedente do
TRJ. 7. Dessa forma, mantem-se a decis§o recorrida, por guardar consonancia com a legislagao
em comento e com os principios do contraditerio e da ampla defesa, alem da economia e
celeridade processual. 8. Recurso que n3o segue."
XXI- Defiro o sigilo da relagao dos bens pessoais dos diretores das empresas, e documentos
exigidos pelo artigo 51, incisos IV e VII da LFR, e determine seu acautelamento em Cartdrio. Com
excegao do Ministerio Publico, o acesso a tais documentos so podete se dar mediante
requerimento justificado e autorizagao judicial. Comunique-se ao Ministerio Publico.
Rio de Janeiro, 29/06/2016.
Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em

/____/

Codigo de Autenticagao: 4INT.FM11.CSN8.HN2F
Este codigo pode ser verificado em: http://www4.tiri.ius.br/CertidaoCNJ/validacao.do
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Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001

Processo Eletroni
Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol M6VEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPATES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLD© WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIQOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA T^CNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAQAO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A
Perito: RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Representante Legal: MARCELO CURTI
Interessado: SOCIETY MONDIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AgOES

#

Nesta data, fago os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 16/05/2018

Decisao

Noticiam as recuperandas (fls. 298.069/298.564) a abertura de dois Pregoes de Licitagao,
o primeiro promovido pelo Ministerio do Planejamento Desenvolvimento e Gestao e o segundo
pelo Estado de Pernambuco, cujo valor global envolvido em todos os contratos de servigos
licitados alcanga a monta de R$ 1.729.851.245,29 (um bilhao, setecentos e vinte e nove milhoes,
oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Afirmam que a participagao do Grupo Ol em tais certames 6 vital e indi$pens£vel para o sucesso
da recuperagao judicial conferida neste juizo, razao pela qual necessitam da concessao de tutela
de urgencia incidental, com objetivo de viabilizar sua participagao, sem que Ihe seja exigido os
requisites de habilitagao econdmico-financeiro e alcance dos indices minimos de liquidez geral,
solvencia geral e liquidez corrente obtidos com base no exercicio social de 2017, junto ao Pregao
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Eletronico para Registro de Pregos n.° 01/2018, do Ministerio do Planejamento, e no Process©
Licitatorio n.° 0102.2018.CEL.PEC.PE.0063.SAD, do Estado de Pernambuco, sendo 0 objeto
deste ultimo inclusive ja executado pelas recuperandas, o que demonstra nao s6 a busca pela
disputa de novas receitas, mas igualmente, a perda efetiva e direta de receitas ja contabilizadasi
no seus ativos.

Explicitam que a necessidade da medida se deve em razao da adogdo nos Editais de criterios de
habilitagao economico-financeira que inviabilizam, em tese, a participagao do Grupo empresarial,
visto que em ambos certames ha necessidade da apresentagao de demonstragoes contebeis
referente ao ultimo exercicio social, ou seja, do ano de 2017, que indiquem a existencia de urn
patrimonio liquido suficientemente positive para que as razoes de liquidez geral, soIvSncia geral e
liquidez corrente atinjam os indices minimos previstos, 0 que, em raz3o de diversos fatores
extraordinarios e passageiros, as demonstragoes contabeis da Ol. S.A e da TELEMAR NORTE
LEST S.A referente ao referido exercicio social nao irao alcangar, tornando-as inabilitadas,
individualmente ou como integrantes de consorcios, caso elas se sagrem vencedores da disputa.

#

Esclarecem que 0 resultado negative do exercicio social de 2017 da Ol e da Telemar foi uma
circunstancia eventual e passageira decorrente da necessidade de ajustes de situagdes preteritas
que restaram superadas pelas sociedades, haja vista constar no balancete trimestral do ano de
2018, aprovado em AGE, a reversao do cen£rio anterior com a indicagao de patrimonio liquido
positive, sendo tal noticia de conhecimento do mercado atravds da midia especializada.

Por fim, expoem fatos e fundamentos com intuito de demonstrarem a plausibilidade e risco ao
resultado util do processo para requererem, em carater incidental, a tutela de urgencia pretendia.

E 0 breve relatdrio. Decido.
#
A questao inerente £ possibilidade de 0 juizo da recuperagao isentar a sociedade empresaria - em
recuperagSo judicial - da apresentagao de determinados documentos quando da contratag§o
daquela com 0 Poder Publico, tern criado bastante tormenta aos operados do direito.

Inicialmente, deve ser esclarecido nao haver mais duvidas, quanto a possibilidade da contratagao,
pela empresa em recuperagao judicial, com o Poder Publico. Tal afirmagao decorre da simples
interpretagao contida no art. 52, II da LRF, que aponta a possibilidade da contratagao com o Poder
Publico, ou para recebimento de beneficios e incentives fiscais por parte da recuperanda, desde
que apresentadas as negatives fiscais exigidas.

Sendo assim, 0 contido no inciso II do art. 32 da Lei 8666/93, esta em parte derrogada, pois neste
caso prevalecera a tambem lei especial 11.101/05, promulgada posteriormente, que
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expressamente reconheceu a possibilidade de a empresa em recuperapao contratar com o ente
publico.

Deferida a recuperagao, o cerne da questao ise. fixa na possibilidade de ojuizo poder isentar
recuperanda da apresentapao das certidoes riegativas, tornando-a apta por completo a participa
de licitapoes, receber creditos ou incentives fiscais do Estado.

Em discussao estci a ponderapao sobre dois importantes principios Constitucionais, quais sejam, o
da "preservapao da empresa" (assim considerado por estar implicitamente conscrito no art. 170 da
C.F.), hoje considerado como ente de relevante funpao social; e, do outro lado, em contrapartida, o
"principio do interesse publico geral", que determine a necessidade de o Poder Publico observar a
legalidade estrita no procedimento de licitapao, a fim de evitar prejuizo ao bem comum.

Vislumbrada essa situapao, imperioso ser£ a utilizapSo do principio da proporcionalidade para fins
de se fazer uma necessaria ponderapao entre valores equivalentes. Trata-se de urn principio com
status constitucional, que busca ponderar direitos fundamentais que se conflitam, atrav^s da
devida adequapcio dos mesmos com o bindmio meio-fim; subdividido pela doutrina em tr6s outros
principios, quais sejam: o principio da adequapao, o principio da necessidade e o principio da
proporcionalidade em sentido estrito.

Tambem chamado de principio da idoneidade ou principio da conformidade, o principio da
adequapao reflete a ideia de que a medida restritiva deve ser idonea a consecupao da finalidade
pretendida; vale dizer, deve haver a existencia de relapao adequada entre urn ou varies fins
determinados e os meios com que sao determinados.

Quanto ao subprincipio da necessidade, ou principio da exigibilidade, busca-se que a medida seja
realmente indispens&vel para a conservapao do direito fundamental, e que nao possa ser
substituida por outra de igual eficacia, e ate menos gravosa. De acordo com este subprincipio,
deve sempre ser observado se ha outras formas de se obter o resultado garantido por
determinado direito, de forma a se optar pela aplicapao da forma que ir£ afetar com menor
intensidade os direitos envolvidos na questao.

O ultimo elemento caracterizador do principio da proporcionalidade e o subprincipio da
proporcionalidade em sentido estrito. Caracteriza-se pela ideia de que os meios eleitos devem
manter-se razo£veis com o resultado perseguido. Isto quer dizer que o onus imposto pela norma
deve ser inferior ao beneficio por ela engendrado. Trata-se da verificap§o da relapao
custo-beneficio da medida, isto 6, da ponderapao entre os danos causados e os resultados a
serem obtidos. Desta forma, este subprincipio exige uma equanime distribuipSo de onus, coma
utilizapao da tecnica de ponderapao de bens ao caso concreto.
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Flncadas tais prefaciais, depreende-se a existencia de direitos sociais, e que a empresa, com^\v7t
unidade produtiva, tern side considerada fonte de geragao de riqueza e empregos, e/tf^JL
manutengao de suas atividades visa proteger esta relevante fungao social e o estimulo a ativid
economica (art. 170 CF; art. 47 da LRF).
N° Proc

b

f ,5atg, |
Visto

Do outro lado, a Lei de Licitagoes e o CTN buscam dar protegao ao interesse publico em geral,
determinando que o Administrador Publico se atenha a determinadas formas e normas no
momento da cpntratagao, a fim de evitar prejuizo ao bem comum.

Diante do enfrentamento de principios, como acima declinado, deve o aplicador do direito valer-se,
muita das vezes, do principio da proporcionalidade para decidir.

Criada com o fim precipuo de impulsionar a economia do pais, e oportunizar aos empresarios em
dificuldades financeiras, nao s6 a manutengao de sua unidade produtora, mas em especial, a
continuidade da prestagao dos servigos e geragao de empregos, a LRF, inovou consideravelmente
o conceito de empresa, algando-a a urn patamar de relevante papel social.

Inovou o legislador ao promulgar a referida lei, dispensando especial enfase ao instituto da
recuperagao judicial, que respondeu aos anseios das empresas que, em situagao de necessaria
reestruturagao de suas operagoes e dividas, nao tinham outra opgao dentro do ordenamento
juridicq nacional a nao ser a decretagao de sua insolvencia ou falencia, o que nao resultava
beneficios, seja para as proprias empresas, seja para os seus credores e a sociedade em urn
todo.

Como antes dito, dentre as muitas alteragdes legislativas, figura a possibilidade da recuperanda
licitar com o Poder Publico, desde que sejam apresentadas no ato as certidoes negativas de
dSbitos fiscais (Art. 52, II da Lei 11.101/2005).

Mencionado dispositive trouxe inovadora conquista, conquanto tenha se afigurado visivelmente
indcuo, posto que dificilmente existira empresa em situagao de recuperagao judicial, que nao
esteja tambem em ddbito fiscal.

Observar-se-a, entao, o principio da proporcionalidade, para mitigar a aplicagao do art. 52, II da
LRF, a fim de que seja obstada a necessidade da apresentagao da CND.

Aplica-se, o bindmio meio-fim. Isso porque, observados os aspectos de cada subprincipio acima
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informado, vemos que a medida e: a) adequada e idonea ao passo que visa garantir acesso a
todos aos meios para recuperagao judicial da sociedade empresaria em dificuldade, garantindo a
esta o direito de manter os contratos j£ firmados com o Poder Publico, ou ainda realizar novoffi
visto estar comprovado que regularmente utilizava esta forma de contratar; b) necessciria porqtE
de outra forma nao podera a recuperanda manter seus contratos de concesscio em vigor corrlS
ente publico; c) mais benSfica, pois certamente atende ao interesse comum geral mais iminent^manutengao de fonte geradora de empregos e riquezas .
^

Nao se pretende com isso, buscar a qualquer custo a recuperagao das empresas. Pelo contrcirio,
deve o julgador estar atento ao que Ihe e apresentado e, com base nos documentos consignados,
sopesar a viabilidade ou nao da continuidade da sociedade empresaria, que busca socorro a luz
da nova lei.

A esses argumentos soma-se a decisao proferida pelo proprio TCU no AcordSo 8271/2011, que
havia recomendado ao DNIT do Estado do Espirito Santo tal orientagao:

"1.51. dar ciencia a Superintendencia Regional do DINIT no Estado do Espirito Santo que, em
suas licitagoes, e possivel a participagao de empresas em recuperagao judicial, desde que
amparada em certidao emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
esta apta economicamente e financeiramente a participar de procedimento nos termos da Lei
8.66/93".

Em igual sentido:

"1. Cuida-se de agravo de instrumento veiculado contra decisao proferida pelo Juizo da SStima
Vara Empresarial da Comarca da Capital, que deferiu o requerimento do processamento da
recuperagao judicial da Ol S/A e outras, determinando a adogao das medidas indicadas nos itens
de l a XXI, de fls.89.521/89.524. 2. Pretende a agravante a reforma parcial da decisao no que diz
respeito (i) a dispensa da apresentagao de certidoes negativas pelas recuperandas, sem excetuar
sua necessidade para fins de contratagao com o Poder; (ii) a suspensao das execugoes fiscais
ajuizadas pela ANATEL para a cobranga de erudites nao tribut£rios; (iii) a permissao para que as
recuperandas participem de processes licitatbrios de todas as espbeies; (iv) a suspensao da
publicidade dos protestos e inscrigoes nos 6rg3os de protegao ao credito em face das
recuperandas, pelo prazo de 180 dias uteis. 3. Com arrimo no art. 52, II, da Lei n° 11.101/05, o juiz
deferira o processamento da recuperagao judicial e, no mesmo ato, determinarb a dispensa da
apresentagao de certidoes negativas para que o devedor exerga suas atividades, exceto para
contratagao com o Poder Publico ou para recebimento de beneficios ou incentives fiscais ou
crediticios, observando o disposto no art. 69 desta Lei. 4. Nao remanescem duvidas quanto d
possibilidade de contratagao pela empresa em recuperagao judicial, com o Poder Publico, ou
mesmo para o recebimento de incentives fiscais por esta, desde de que apresentadas as certidoes
fiscais exigidas. 5. O Superior Tribunal de Justiga, em uma exegese teleologica b nova Lei de
Falencias, ja manifestou sua orientagao no sentido da desnecessidade de comprovagao de
regularidade tributaria por empresa prestadora de servigos em recuperagao judicial. 6. Tal
orientagao assentou-se na necessidade de se conferir operacionalidade b Recuperagao Judicial,
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com fundamento no art.47, da LREF. 7. De certo que o proposito da recupera$ao judicial deve ser
o de possibilitar a reabilitagao da empresa em crise financeira por interm6dio do equilibrio dos
interesses publicos e privados, com a manutengSo da unidade produtiva e dos empregos. 8. Nao
se afigura razo£vel que se limite as empresas recuperandas de participar de certames publicos,
encontrando-se tal entendimento em consonancia com o principio da preservag3o da empresa,
expressamente previsto no art. 170, e paragrafo unico, da CRFB/88. 9. Conquanto o art. 52, da
LREF, exija a apresentagao de certidoes negativas para contratagao com o poder publico, ainda
nao existe, contudo, lei especifica que permita o parcelamento especial de dividas fiscais, na
forma com que estabelece o art. 68, da LREF. 10. Diante da lacuna legislativa, 6 razo£vel
dispensar-se a recuperanda da apresentagao de certidoes negativas de d^bitos para que exerga
sua atividade, inclusive para contratagao com o Poder Publico, sob pena de inviabilizagao da
reabilitagao da empresa, bem como da caducidade do institute jundico. 11. Nao parece plausivel
que o Estado crie um institute juridico e incentive a recuperagao das empresas, cujo epicentre e o
seu soerguimento com a manutengao da atividade produtiva e dos empregos, e, de outro lado,
restrinja a propria atividade empresarial, impedindo, por conseguinte, a superagSo do estado de
crise. 12. A legalidade estrita nao pode comprometer todo o procedimento de recuperagao judicial,
devendo a dimensao social que a preservagao da empresa encerra servir de norte para
equacionar eventual dualidade na aplicagao das normas jurfdicas, devendo preponderar o
principio insculpido no art.47, da LREF, norteador de um novo paradigma do direito falimentar e
que traduz um conteudo ideologico social insuper£vel. 13. As disposigoes da LREF devem ser
aplicadas de forma harmonica e sistemStica, e nao isoladamente, razao pela qual parece ser
inexigivel a apresentagao de certidao negativa de debitos pela empresa em recuperanda, seja
para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Publico, sob pena de, conferindo-se
uma intepretagslio isolada ao art.52, II, da LREF, inviabilizar a superagao da crise empresarial, com
consequSncias maleficas ao objetivo de preservagao da empresa economicamente vtevel. 14.
Apesar de a recorrente registrar a existencia de recente alteragao normative possibilitando a
empresa em recuperagao judicial de parcelar seus debitos, a previsao contida na Lei n° 10.522/01,
especificamente nos art.10-A e 37B, incluidos pela Lei n° 13.043/2014 e pela Lei n° 11.941/2009,
respectivamente, somente se referem a debitos inscritos em Divida Ativa da Uniao. 15. O
parcelamento especial concebido pela Lei n° 13.043/2014, nao atende a exigencia contida na
LREF, devendo, por conseguinte, ser mantida a jurisprud^ncia prevalecente na Corte Superior a
respeito do tema, no sentido de permitir a dispense das certidoes negativas para fins de
homologagao do piano de recuperagao e de contragSo com o poder publico. Inteligdncia do
Enunciado 55, da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 16. As disposigoes da LREF devem
dialogar com a Lei de Recuperagao Judicial cujo escopo 6 permitir o soerguimento da empresa
viavel, preservando a fonte produtora e geradora de empregos, promovendo sua fungao social e
estimulando a atividade economica. 17. Necessidade de manutengao da decisao recorrida que,
ponderando os principios constitucionais envolvidos, mitigou a aplicagao do art.52, II, da LREF, a
fim de que seja obstada a necessidade de apresentagao de certidoes negativas de debitos
tributaries. 18. O mesmo raciocinio deve ser adotado no que concerne a permissao para que as
recuperandas participem de processes licitatorios de todas as esp6cies, ainda que os respectivos
editais vedem a habilitagao de empresas que estejam em recuperagao judicial. 19. De certo que
ceifar a participagao de uma empresa em recuperagao judicial no processo licitatdrio iria de
encontro ao disposto no art.47, da Lei de Falencias que tern como primazia a preservagao da
empresa, especialmente quando se trata de pessoa juridica cuja principal fonte de receitas adv6m
de contratos firmados com o ente publico, o que teria o condao de impactar direta e negativamente
em sua capacidade produtiva. 20. Conquanto o art.31, II, da Lei n° 8666/93 determine a exigencia
de certidao negativa de faldncia ou concordata, este ultimo institute nao pode ser equiparado 3
recuperagao judicial, disciplinada por lei posterior (n° 11.101/05), e que em nada se assemelha,
obrando-se em verdadeira interpretagao extensiva. 21. A finalidade da Lei que regula a
recuperagao judicial, a extrajudicial e a falencia do empresario e da sociedade empresaria e de
preservagao da empresa e nao de sua extingao, viabilizando a superagao da situagao de crise
economico-financeira, sendo certo que o Poder Publico deve cooperar com sua recuperagao,
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principalmente quando a empresa necessita deste para desenvolver sua atividade. 22. Mais do
que recuperar a empresa em crise, a Lei n° 11.101/05 tamb6m visa atender aos interesses >
coletivos (sociais e credores) envolvidos nessa relagao jundica, cabendo-se destacar que apenas
uma empresa viavel sob a otica economico-financeira possui conduces de cumprir o piano deA?"
reestruturagao empresarial. 23. Registre-se que a referida medida apenas afastou as vedagoesjo
relacionadas a submissao das empresas devedoras ao regime de recuperagao judicial a fim der3
possibilitar a participagao das recuperandas nos processes licitatbrios, nao permitindo, contudo, \
que estas nao apresentem os documentos previstos e exigidos na lei de regencia. 24. No que
tange a impossibilidade de suspensao das execugoes fiscais ajuizadas pela ANATEL, deve ser
sopesada a natureza jundica das multas administrativas aplicadas em decorrencia do exercicio de
poder de policia pelas Agendas Reguladoras. 25. Nao se discute o fato de as agoes de execugSo
de natureza fiscal nao serem suspenses com o deferimento da recuperagao judicial, cabendo,
contudo, ao Juizo Universal consentir com o prosseguimento dos atos de alienag§o e constrigao
dos bens que comprometam o patrimonio do devedor ou que alije parte dele do processo de
recuperagao judicial, sejam erbditos fiscais ou trabalhistas. 26. A definigao de tribute vem
delineada pelo art. 3°, do CTN, que assim prescreve: "Tributo 6 toda prestagao pecunibria
compulsoria, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que nao constitua sangao de ato
ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". 27. As
execugoes ajuizadas pela recorrente, apesar de submetidas a sistematica da Lei n° 6830/80, nao
ostentam natureza strict© sensu fiscal, uma vez que os erbditos sao de natureza nao tributbria,
consistentes em multas administrativas aplicadas em reflexo ao poder de policia do Estado. 28. Os
valores cobrados a titulo de multa tern nascedouro num vinculo de natureza administrativa, nao
representando, por isso, a exigencia de credito tributario, nao se amoldando a disciplina juridica do
CTN. 29. Nos termos do art.39, §2°, da Lei n° 4320/64, os creditos tributbrios constituem a Divida
Ativa Tributbria e abrangem os tributes, adicionais e multas. Os creditos que nao sejam tributarios
formam a Divida Ativa nao Tributaria. 30. A Lei n° 6.830/80 (Lei de Execugoes Fiscais), em seu
art.4°, §4°, restringe expressamente a aplicagao do Cbdigo Tributario Nacional ao regime juridico
do credito nao tributbrio. 31. Por se tratar a hipbtese trazida em voga de credito nao-tributbrio,
descabida a excegao imposta pelo art. 187 do CTN, que determina a exclusao do credito tributario e nao fiscal- do ambito da recuperagao judicial, ao fazer aluscio a quais erbditos nao estarao
sujeitos a concurso de credores ou habilitagao em falencia, recuperagao judicial, concordata,
inventario ou arrolamento. 32. Parece adequada, portanto, a interpretagao conferida ao artigo 6°,
§7° da Lei de Falencias, que sopesa a natureza substancial do credito objeto da pretensao e nao o
veiculo e tratamento processual utilizado para cobranga da divida,
o que, provavelmente levou a opgao do legislador de empregar o termo execugao fiscal e nao
execugao de natureza fiscal, as quais ncio possuem as multas administrativas, como o fez em
varies outros dispositivos. 33. Diante das diferengas estabelecidas pela propria Lei n° 11.101/2005
entre os creditos tributarios e os advindos de multas administrativas, inscritos em Divida Ativa, nao
devem estas ultimas, em linha de principio, se submeterem a excegao estabelecida em seu art.6°,
§ 7°. 34. Inexistencia de qualquer vicio na decisao impugnada (ultra petita), uma vez que compete
ao magistrado de origem, quando do deferimento do processamento da recuperagao judicial,
ordenar a suspensSo das execugoes, na forma do art.52, III, da lei n° 11.101/05. 35. Nao se pode
olvidar que o juizo universal e competente para julgar as causas em que estejam envolvidos
interesses e bens da empresa em recuperagao, sob pena de prejudicar seu funcionamento e
inviabilizar seu restabelecimento. 36. Ademais, compete ao juizo da recuperagao decidir se o
credito constituido anteriormente ao processo de soerguimento possui ou n§o natureza concursal
e, tamb6m, concluir pela possibilidade de se postergar a execugao da garantia, ante o principio da
preservagao da empresa. 37. Hipotese em que nao se est£ invadindo a competencia do Juizo
Federal para processar e julgar a cobranga de credito publico federal, mas sim decidindo-se
acerca da natureza do credito controvertido e se este possui natureza concursal ou extraconcursal
para, ao final, decidir se estci ele excepcionado ou nao dos efeitos da recuperagao. 38. Com o
processamento da recuperagaojudicial, incumbe ao Juizo determiner a suspensao temporciria das
agoes e execugoes, na forma disciplinada pelos arts.6° e 52, III, da LREF, as quais permaneceram
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com a exigibilidade suspensa ate que seja ultrapassado o termo legal previsto no art.60, §4°, da
LREF, ou que conceda a recuperagao judicial ou seja decretada a falencia, em decorrencia da
rejeigao do piano. 39. No entanto, o deferimentb do processamento da recuperagao judicial nao
—
atinge o direito material dos credores, subsistindo, assim, os debitos em desfavor da empresa jg Q
devedora, razao pela qual devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos bancos de lo
dados e cadastres dos brgaos de proteg3o ao.,cr6dito, bem como nos tabelionatos de protestos. \
Inteligencia do Enunciado n° 54, da Jornada de Direito Comercial I, do CJF/STJ. 40. Apenas com a \r-r
Visto
aprovagao e homologagao do piano de recuperagao judicial e que se dar£ a novagao legal dos
^
creditos sujeitos £ recuperagao e que efetivar£ a suspensao dos apontamentos que pendem sobre
o nome das empresas recuperandas, cuja providencia ser£ adotada sob condigao resolutiva. 41.
Desta feita, somente apos a concessao da recuperagao judicial, com a homologagao do piano e
novagao dos creditos, 6 que podera ser promovida a retirada do nome das recuperandas dos
cadastres de inadimplentes. 42. Necessidade de provimento do recurso no tocante a suspensao
da publicidade dos protestos e inscrigoes nos 6rgaos de protegao ao crSdito em face das
recuperandas, pelo prazo de 180 dias uteis. 43. Recurso parcialmente provide
(0043065-84.2016.8.19.0000, Agravo de Instrumento, Des.Monica Maria Costa Di Piero,
julgamento 29/08/2017, 8a CC, TJRJ)".

" 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado em face do deferimento do processamento de
recuperagao judicial e que traz ao debate questoes de competencia do Juizo e de tutela de
urgencia. 2. No que respeita a questao da competencia, a decisao nao a passive! de agravo, pois
nao existe hipbtese legal que o permita. 3. No que respeita a tutela de urgencia, o agravo deve ser
improvido, pois a dispensa de certidoes negativas em favor da recuperanda, inclusive em
contratagSo com o Poder Publico, e exegese que se alinha a preservagao da empresa. 4. Recurso
ao qual se nega provimento (0006538-02.2017.8.19.0000 - Agravo de Instrumento, Des. Antonio
lloizio Barros Bastos, julgamento 17/5/2017, 4a. CC, TJRJ)".

"Empresa em recuperagao judicial - A interveng^o do Ministerio Publico, em process© de
recuperagao judicial, e obrigatbria, na forma do artigo 52, inciso V da Lei n° 11.101/2005,
sendo-lhe conferida a prerrogativa de intimagao pessoal dos atos do process©, nos termos do
artigo 84, combinado com o paragrafo 2° do artigo 236, pena de nulidade absoluta, conforme
artigo 246 do Codigo de Process© Civil. No tocante ao pedido para que conste das certidoes que
estao sendo expedidas pelo Juizo a quo a informagao de que h£ recurso contra a decisi-io que
permitiu a recuperanda participar das licitagoes sem a apresentagao das CND's, mas que ela
podera ser eliminada do certame se nao comprovar a sua idoneidade economico-financeira, em
igualdade de condigoes com as demais participantes da concorrencia publica, trata-se de materia
ja apreciada
nos Agravos de
Instrumento n° 0031568-78.2013.8.19.0000 e n°
0044743-42.2013.8.19.0000, cujos Acordaos nao proibiram o Poder Publico de eliminar a recorrida
do certame, caso ela descumpra determinagoes a que estao sujeitos os demais concorrentes, mas
dispensou a apresentagao de certidoes para comprovagao da idoneidade economico-financeira
para contratagao com o Poder Publico. A dispensa de apresentagao de certidao negativa de debito
fiscal e de comprovagao da idoneidade economico-financeira para contratagao com o Poder
Publico se encontra em absoluta consonancia com o principio da preservagao da empresa,
expressamente contido no artigo 170 e parbgrafo unico da Constituigao Federal, e no artigo 47 da
Lei n° 11.101/2005, nSo havendo violagao ao artigo 52, inciso II, da mesma Lei ou ao artigo 32,
paragrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993. Quanto ao pleito de anulagao da Decisao recorrida, no ponto '
em que prorroga, pela terceira vez, a suspensao das agoes e execugbes em face da agravada,
nada ha a justificar sua reforma, diante da exiguidade do prazo de 180 dias, previsto no parbgrafo
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4°, do artigo 6° da Lei n° 11.101/2005, considerando-se o caso concreto - Mitigagao da regra de
nao prorrogagao das a?0es movidas em face do devedor - Provimento parcial do Agravo de
Instrumento (0015971-98.2015.8.19.0000, Agravo de Instrumento, Des. Camilo Ribeiro Ruliere,
julgamento 7/7/2015, 1aCC,TJRJ)".
/^_AE=L_ '

v>

Ultrapassada a questao preambular - no que diz respeito a possibilidade do ingresso da
participagao em certames licitatdrios por empresas em recuperag§o judicial - resta adentrar no
m6rito da controv^rsia, no tocante a aferigao pelo juizo da recuperagao judicial quanto a situag§o
economico-financeira da sociedade empresaria, a qua! foi conferida a recuperagao judicial.

Neste ponto, inicio transcrevendo ementa de acordao proferido em parecer da AGU pertinente ao
tern a:

"PARECER N° Olf /2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU PROCESSO N°: 00407.000226/2015-22
INTERESSADO: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL ASSUNTO: Temas relatives a licitagoes e
contratos administrativos tratados no ambito da Camara Permanente de licitagoes e contratos
administrativos instituida pela Portaria/PGF n.° 98, de 26 de fevereiro de 2013. EMENTA:
RECUPERAQAO
JUDICIAL.
PARTICIPAQAO
EM
LICITAQOES.
CAPACIDADE
ECONOMICO-FINANCEIRA. PECULIARIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE EXIGE
QUE O CONTRATADO TENHA CAPACIDADE DE SUPORTAR OS ONUS DA CONTRATAQAO.
EXCEPCIONALIDADE DO PAGAMENTO ANTECIPADO. FUNQAO SOCIAL DA EMPRESA E
SUA PRESERVAQAO. DISTINQAO ENTRE A FASE POSTULATQRIA E DELIBERATIVA DO
PROCESSO DE RECUPERAQAO. DIFERENQA ENTRE O ART. 52 E O ART. 58 DA LEI DE
RECUPERAQAO E FALENCIAS.NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLANO PELO JUiZO
PARA ATESTAR A VIABILIDADE DA EMPRESA EM RECUPERAQAO. DA POSSIBILIDADE DE
PARTICIPAQAO DE EMPRESA EM RECUPERAQAO EXTRAJUDICIAL EM LICITAQOES.
NECESSIDADE DE HOMOLOGAQAO DO PLANO DE RECUPERAQAO. I. A regra e que o
fornecedor de bens e o prestador de servigos somente receba o pagamento da Administragao
apos procedimento de execugao de despesa orgamentaria, que demanda tempo, e faz com que o
particular tenha que suportar com recursos proprios o peso do contrato ate que seja ultimado o
pagamento, o que demonstra a import^ncia da fase de habilitagao economico-financeira nas
licitagoes publicas. II. O instituto da recuperagao 6 voltado para empresas que possuam
viabilidade economico-financeira, em prestigio ao principio da fungao social da empresa. II. Nao
cabe confundir duas situagoes processuais distintas na Lei de Recuperagao de Empresas, j3 que
quando a empresa devedora solicita a recuperagao judicial e o juiz defere o seu processamento
(art. 52, NLRF). A requerente confessa seu estado de insolvencia sem comprovara sua viabilidade
economico-financeira, que somente se dar£ com a aprovagao ou ausencia de objeg^o ao piano de
recuperagao, quando o juiz concedera a recuperagao em si (art. 58. NLRF). IV. Apenas na fase do
art. 58 da Lei 11.101, de 2005, 6 que existe a recuperagao judicial em sentido material, quando os
atos tendentes a superar a situagao de crise serao efetivamente praticados. V. Quando a empresa
esta com sua recuperagao deferida, h£ plausibilidade de que haja viabilidade
economico-financeira, em particular se houver previsSo no piano da participagao da empresa em
contratagoes publicas. VI. Se a empresa postulante a recuperagao nao obteve o acolhimento
judicial do seu piano, n§o ha demonstragao da sua viabilidade economica, nao devendo ser
habilitada no certame licitatdrio. VII. A exigencia de certidao negativa de recuperagao judicial 6
ainda v£lida como forma do pregoeiro ou da comissao de licitag§o avaliar a capacidade
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economico-financeira, mas nao em substituigao d certidao negativa de concordata, e sim como um
indicative da situagao em que se encontra a licitante. VIII. A empresa em recuperagao judicial com
piano de recuperagao acolhido deve demonstrar os demais requisites para a habilitagaoi
economico-financeira. IX. Na recuperagao extrajudicial, uma vez homologado o piano, haverS^ A r^v
plausibilidade de que a empresa possua viabilidade economica, sendo condigao de efic£cia d<
piano que haja o acolhimento judicial do mesmo".'

O referido Acdrdao foi proferido no 3mbito do projeto institucionalizado na Procuradoria-Geral
Federal por interm6dio da Portaria 359, de 27 de abril de 2012, que criou grupo de trabalho com
objetivo de uniformizar questoes juridicas afetas a licitagdes e contratos, sendo constituida para
tanto a Cdmara Permanente de Licitagoes e Contratos, atravds da Portaria n.° 98, de 26/02/2013.
In causa, afigura-se aqui, exatamente os mesmos questionamentos analisados pela Procuradoria
da AGU.

O "Grupo 01", como e popularmente conhecido, constituiu-se como sendo um dos maiores
conglomerados empresariais no ramo da telefonia fixa e mdvel do mundo, sendo este a grande
"tele" nacional.

Ingressada e, posteriormente, obtida a concessdo de sua recuperagao judicial, a superagao de
sua crise economico-financeira permanece em curso e, se ainda nao sanada, ja se estabilizou. A
maciga presenga e aprovagao pelos credores do Plano de Recuperagao na AGE realizada em
19/12/2017, 6 outra vertente marcante para que se reconhega a importancia estrategica da
Companhia e sua real capacidade de soerguimento economico-financeiro.

Inobstante essas constatagoes, 6 factivel, conforme relatado, que a situagao deficit^ria preterita
tenha se refletido nos exercicios sociais apurados antes e no decorrer do processo de
recuperagao, o que ainda assim nao a torna uma empresa ineficiente.

Foi justamente com vista a sanear seu passive e novamente se langar de forma competitiva no
mercado, e que se buscou o amparo judicial da recuperagao judicial, obtendo pleno sucesso em
seu objetivo, mediante a homologagao da concessao do seu pedido de recuperagao.

O gigantismo financeiro movimentado por esse conglomerado empresarial transnacional est£
devidamente relatado na decisao - fls. 89.496/89.525 - que deferiu o processamento de sua
recuperagao, n5o cabendo aqui, novamente dimensionar esses numeros.
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Diante dessas consideragoes, impoe-se o acolhimento do pedido das recuperandas.

Isto porque as condigoes estipuladas nos Editais publicados, a toda evidencia, nao podem ser, pio
si s6, consideradas para efeitos da verificag3o do alcance da capacidade dos indices mmimos diP
Liquidez Geral, Solvencia Geral e Liquidez Corrente estipulados. A prova irrefutavel da atuaK
capacidade economico-financeira do Grupo Ol, figura em clausula expressa do Plano de
Recuperagao Judicial homologado, que prev§ o aporte por parte de credores colabores na ordem
de R$4.000.000.000,00 (quatro bilboes) de reals, em seus ativos.

De qualquer sorte, importa ressaltar que h£ forte plausibilidade na alegagao de que as
demonstragoes contabeis das recuperandas, referentes ao exercicio social de 2017, apenas por
fatores circunstanciais, indicaram um patrimonio liquido menor do que aquele necessario para
atingir os indices exigidos nos editais, notadamente em razao da previa aprovagao do balancete
em AGE.
Se o Grupo Ol possui saude financeira para cumprir suas obrigagdes maiores (estabeiecidas no
piano de recuperagao judicial), com mais certeza pode-se dizer que possui condigdo financeira
para se habilitar nos certames ofertados pelo Poder Publico.

A formalidade nao pode prevalecer sobre os principios regentes. O Estado tern o dever de garantir
a preservagao da atividade empresarial, permitindo que as sociedades recuperandas tenham
condigdes efetivas de superar sua crise economico-financeira para que possam exercer sua
fungao social.

Por todo o exposto, concede tutela de urgencia em carater incidental para o fim de determinar aos
Pregoeiros do Process© Licitatdrio e do Pregao Eletronico acima referidos: i) que se abstenham de
exigir das sociedades Ol S.A, Telemar Norte Leste S. A e Ol Mdvel S.A, integrantes do Grupo Ol,
o atendimento aos requisites de habilitagao economico-financeira previstos nas Cteusulas 15.5.3 a
14.5.6, do Edital de Pregao Eletronico n.° 0102.2018.CEL.PEC.PE.0063.SAD, do Estado de
Pernambuco, e das CI6usulas 9.61 a 9.63 do Edital de Pregao Eletronico para Registro de Prego
n.° 01/2018 do Ministerio do Planejamento, como condigao de habilitagao para participar dos
referidos procedimentos licitatbrios. Esclarego que as referidas clbusulas de habilitagao
economico-financeira previstas nos Editais do Process© Licitatdrio e do Pregao Eletronico para
Registro de Pregos, nao poderao ser exigidas das sociedades integrantes do Grupo Ol, que nao
poderao ser inabilitadas ou impedidas de participar de certames com fundament© nos criterios ali
estabelecidos.

Intimem-se os Pregoeiros com urgencia, inclusive por oficio, ficando autorizada a entrega dos
oficios aos representantes das recuperandas.
Intimem-se e de-se ciencia pessoal ao MP e demais brgaos com prerrogativa de intimagao
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pessoal.
Cumpra-se.
Riode Janeiro, 16/05/2018.
Fernando Cesar Ferrejra Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em

/

/

C6digo de Autenticagao: 4NH2.22GJ.R7JB.N54Y
Este codigo pode ser verificado em: www.tiri.ius.br - Servigos - Validagao de documentos
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FIs.
Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001

Processo Eletronico
Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol MOVEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRIT6RIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIQOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORS TECNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAQAO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A
Perito: RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Representante Legal: MARCELO CURTI
Interessado: SOCIETY MONDIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AQOES

i

Nesta data, fago os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 06/06/2018

Decisao

1-Fls. 303.519/303.521; 303.525/303.533 (Pet. Vitor Souza Pontes): A individualizagao de cr6ditos
foi permitida aos credores bondholders, o que nao e o caso do requerente. Compete ao
interessado promover a habilitagao do seu cr6dito, com observancia do despacho procedimental
defls. 199.000/199.001.

2-Fls. 303.534/303.536 (Pet. Juliano Amboni): Nada a prover pois, ao que tudo indica, a petigao
em questao deveria ser ingressada nos autos da impugnagao, a qual nem ao menos foi
mencionada.
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3- FIs. 303.537/303.547 (Pet. Marcelo de Paula): Sobre o relatado, diga o administrador judicial.

4- FIs. 303.548/303.549 (Pet. Ouro Verde): Nada a proven, pois se trata de mera comunicagao^ N°~Proc
quanto a opg§o de recebimento.
Visto
5- FIs. 303.550 (Pet. Valdecira Andrade): Diante do que consta no item XIX da decisao de fls.
89.496/89.525, indefiro o pedido.

6- FIs. 303.551/303.558 (Pet. Jose Fernando Silva Tirano): Uma vez que o requerimento foi
protocolado em 02/03/2018, mas somente agora foi juntado aos autos - o que e escusdvel, diante
volumoso numero de pegas que diariamente Scio dirigidas aos autos - determine a manifestagSo
do administrador judicial sobre o pedido.

7- FIs. 303.559/303.567; 303.568/303.577 (Pet. Cirineu Dias e Jose Luiz Rossini): O pagamento
dos credores deve obedecer ao contido no piano. Assim, aguarde-se a satisfagao do cr^dito na
forma aprovada.

8- Fls.303.578/303.5589 (Pet. Corn6lio Roberto Bohnert): O credor deve promover a habilitagSo do
seu credito de acordo com o contido no art. 9° e ss da Lei 11.101/2005, bem como em observancia
ao contido no despacho procedimental de fls. 199.000/199.001.

9- Fls. 303.590 (Pet. Adeline Sacramento): A questao inerente a individualizagao dos creditos
bondholders j3 se encontra encerrada, tendo o A.J. se manifestado sobre todos os requerimentos
tempestivamente ingressados nos autos.

10- Fls. 303.614; 303.615 (Pet. VML Propaganda Ltda e MARKEDATA SOLUTIONS): Diante do
que consta no item XIX da decisao de fls. 89.496/89.525, indefiro os pedidos.

11- Fls. 303.616/303.623 (Pet. BMC SOFTWARE): Digam as recuperandas.

12- Fls. 303.624/303.639 (Pet. Ol.): Sobre o laudo apresentado, manifeste-se o A.J. e o MP.
13- Fls. 303.654/303.693; 303.694/303.746 (Pet. J.P.MORGAN e GMO CREDIT): Ciente da
interposigao dos agravos de instrumento. Considerando que a interlocutoria desafiada pelos
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recursos em tela, ao menos no piano da motivapao e fundamentagao est£ em conson^ncia com
exigencia inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituigao Federal, esclarego que as decisoeraS* A0*7
agravadas est^o mantidas por este juizo. Aguarde-se eventual pedido de informagoes.
fs
\

f N°*prtla —
SO
14- 303.747/303.751 (Pet. Administrador Judicial): Atento
consideragoes trazidas pelo
Administrador Judicial em relag3o
solicitagoes de constrigoes judiciais para garantia dos juizos
das execugoes de cr6ditos extraconcursais, determine que o AJ, verificando as situagoes
relatadas, assim proceda:

lno caso da ausencia de atribuigao de valor especifico para constrigao patrimonial, devera
ser enviado a serventia planilha contendo os numeros dos oficios, seus respectivos processes e
juizos solicitantes. O cartdrio deste juizo, ao receber tal informagao, oficiar£ £s pertinentes
serventias, no sentido de que devem responder ao solicitado diretamente ao AJ - indicar o
enderego eletronico no oflcio;

nas hipoteses em que a solicitagao da constrigao derivar de feitos, cuja distribuigao 6
IIcontemporanea ou antecede ao pedido de recuperagao, o administrador judicial dever£ informar a
situagao ao juizo por meio de petigao contendo os numeros dos oficios, seus respectivos
processes e juizos solicitantes, devendo o cartorio, neste caso, fazer os autos conclusos;

IIIdoravante, nas situagoes em que a solicitagao da constrigao derivar de feitos, cuja
distribuigao 6 posterior ao pedido de recuperagao, levando em conta o grande numeros de
pedidos, o que impossibilita buscar uma apuragao mais detalhada de cada caso, dever£ ser o
cr^dito considerado, a principio, como sendo extraconcursal, e via de consequencia, deve ser
promovida a insergao da solicitagao da constrigao na lista, restando desde jS ressalvado, que
caberS nessas hipbteses 3s proprias recuperandas questionarem a natureza dos crSditos
diretamente nos respectivos juizos singulares.

15- FIs. 303.752/303.796 (Pet. Ol):

INo que tange as consideragoes quanto ao requerido pela credora SOUTH AMERICA - fls.
283.079283.100 - assiste razao as recuperandas, pois restou comprovado que a referida credora
encontra-se enquadrada na Subclasse criada junto 3 Classe III, denominada de "credor parceiro
fornecedor parceiro", condigao que a impede de postular o pagamento por meio por meio da
aquisigao de debentures (clausula 4.3.1.2-iii do PRJ), uma vez que he condigao especifica criada
para satisfagao dos creditos assim enquadrados.

IICiente dos esclarecimentos prestados, providencie a COSERN o levantamento das verbas
depositadas em seu favor na conta informada.

IIIO desconto sobre o valor depositado vem da retengSo obrigatdria de impostos, o que
justifica o valor liquido disponivel a menor para o credor. Com efeito, nao he que se falar em
pagamento em desacordo com o Plano, neo cabendo assim determinar sua complementagao.

110

FERNANDOVIANA

Visto

50

o
CO
o
i

6<>E*latf0

4*

Estado do Rio de Janeiro Poder Judicicirio
Tribunal de Justi^a
Comarca da Capital
Cartorio da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185
cap07vemp@tjQ.jus.br

I 305748
e-mail:

16- FIs. 303.797/303.800 (Pet. Wanda de Souza Alves): Deve a credora promover sua habilitag^o
na forma do despacho procedimental de fls. 199.000/199.0001.
\

17- FIs. 303.801/303.812 (Pet. NETCRACKER TECHNOLOGY): Diante do que ja foi esclarecido
pelas recuperandas, em requerimento identico formulado pela Credora ORACLE as fls.
297.549/297.550, dispense nova manifestagao das devedoras, pois o desconto sobre o valor
depositado vem da retengdo obrigatoria de impostos, o que justifica o valor liquido disponivel a
menor para o credor. Nao h3 que se falar em pagamento em desacordo com o Plano, nao
cabendo assim determinar sua complementagao.

18- 303.813/303.858 (Pet. Administrador Judicial): Ciente da apresentagao do RMA referente ao
mes de margo de 2018. D6-se ciencia ao MP e ao demais interessados.

19- Fls. 303.859 (Pet. da Uniao): Nada a proven uma vez que se trata de mera comunicagao de
ciencia das decisdes.

20- Fls. 303.860/303.945 (Pet. Espolio de Eleuterio Strauss): Digam as recuperandas.

21- Fls. 303.946/303.960 (Pet. MARBLE RIDGE): Ciente da interposigao do agravo de
instrumento. Destarte, considerando que a interlocutbria desafiada pelo recurso em tela, ao menos
no piano da motivagao e fundamentag§o estci em consonancia com a exigencia inscrita no inciso
IX do art. 93 da Constituigao Federal, esclarego que a decisao agravada est£ mantida por este
juizo. Aguarde-se eventual pedido de informagoes.

22- Fls. 305.687/305.688: Inexistindo a possibilidade de habilitagao ex-oficio, aguarde-se o
interessado promover a devida habilitagao do cr^dito contido na certidSo anexada.

23- Fls. 305.689/305.710 (Pet. Jorge Miguel Simoes): O pagamento do crSdito concursal deve
observar as condigoes contidas no PRJ aprovado e homologado, devendo o credor providenciar a
habilitagao do seu credito, caso este ainda nao esteja listado. Assim, verificada pelo credor sua
condigao, aguarde-se o pagamento na forma ajustada.

24- Fls. 305.711/305.712 (Pet. Marble Ridge Master): A decisao de fls. 289.277 j£ indicara o
requerente na condigao de credor backstop, o que garante sua participagao no incidente
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informado.

25- FIs. 305.713/305.714 (Pet. do A.J.):

Em relagao a questao formulada pela credora Elektro Eletricidade, nada mais a prover,
Idiante da inequivoca comprova$ao do pagamento por parte das recuperandas.

Diante dos esclarecimentos apresentados, e uma vez que se trata de direito disponivel do
IIcredor, HOMOLOGO a desistencia do pedido de individualizagao dos crSditos bondholders detidos
por LAURYN JANSING e FRANZ JOSEPH JANSING. Anote o administrador para que surtam os
devidos efeitos, devendo, se for o caso, comunicar ao respective trustee.

Desnecessaha e a manifestagao da recuperanda, por ora, pois nao ha manifestagao
IIIexpressa da credora, podendo ter ocorrido o pagamento neste interregno de tempo.

Ciente da alteragao que sera realizada, para constar a nova denominagSo do credor
IVSEGURPRO VIGILIGANCIA PATRIMONIAL S.A.

26- FIs. 305.716/305.725 (Promogao Ministerial): Parecer do MP dando ciencia das recentes
decisoes proferidas.

27- FIs. 305.727/305.735 (Oflcio< Vara unica de Montanha): Trata-se trata de credito
extraconcursal. Assim, envie copia do oficio ao administrador judicial para que proceda na forma
do despacho de fls. 297.336. Sem prejuizo, oficie-se ao juizo da execugao informando.

28- FIs. 305.736/305.738 (Oficio 3° Juizado de Curitiba): Oficie-se informando que, em razao das
deprecatas n§o terem sido enviadas a distribuigSo, mas sim, remetidas diretamente a esse juizo
da recuperagao judicial, as mesmas foram recebidas na forma de solicitagao, e estao sendo
processadas e respondidas de acordo com a respectiva finalidade.

29- FIs. 305.738/305.739: Ao AJ. para manifestagao, uma vez que se trata de credor bondholder.

30- FIs. 305.740 (Oficio Juizado de Gravata/PE): Atenda-se enviando os termos do Aviso expedido
por este Juizo.
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31- FIs. 305.742/305.743 (Oficio 4a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro): Defiro a penhora no rosto
Jf\Q
dos autos, no que tange ao cr^dito listado em favor do credor MEGA X TELECOMUNICAtpOES & "AiuSl
LTDA-ME. Anote-se onde couber, devendo o administrador judicial igualmente fazer a anotagao
junto ao credit© penhorado. Oficie-se ao Juizo da execugao.
l° W~p
Visto
32- FIs. 303.961/305.686 (Pet. Ol): Cuida-se de novo requerimento liminar formulado pelas
recuperandas com vista a obterem respaldo do juizo da recuperagao judicial, que Ihes possibilite
participar de novos pleitos licitatorios, agora no total de 39 procedimentos. Trazem como novo
fundamento para sua proposigao, o fato de ja terem publicado, no ultimo dia 28.05.2018, os
resultados financeiros do Grupo Ol referentes ao primeiro trimestre de 2018, onde se destaca uma
substancial evolugao no Patrimonio Liquido das recuperandas, que atingiu o patamar de R$ 28,9
bilhdes. Com efeito, estando presentes os mesmos motives e razdes anteriormente apresentados
no requerimento de fls. 298.069/298.564, aliado ao fato de que as previsoes quanto d substancial
evolugao do Patrimonio Liquido das devedoras se concretizaram, replico os mesmos fundamentos
e razdes contidos na decisao de fls. 298.639/298.642, para conhecer e deferir este novo pedido,
estendendo os efeitos da decisao concessiva da tutela de urgencia em carater incidental
conferida, aos certames licitatdrios indicados na postulagao. Oficie-se, na forma requerida nos
itens (i) e (ii) de fls. 303.967, e intime-se como requerido as fls. 303.969.
Cumpra-se. Intimem-se e de-se ciencia pessoal ao MP.
Rio de Janeiro, 11/06/2018.
Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em

/

/

C6digo de Autenticagao: 4BY6.334T.67VQ.2WSY
Este codigo pode ser verificado em: www.tiri.ius.br - Services - Validagao de documentos

110

FERNANDOVIANA

-RNANDO CESAR EERREiRA'VIANA:00001i7528 Assmado em 11/06/2018 18 34 48
r\:n
’
" Local TJ-RJ1 _
,
|

| *

'ct
O
CO
— o

PODER JUDICARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUIZO DE DIREITO DASETIMA VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA, 115 - SALA 706 ^ lamina central, Centro, Rio de Janeiro- RJ CEP: 20020.903
,V

Rio de Janeiro, 8 de maio 2018.
INFORMACAO

]■

ST

Monica Pinto Ferreira, Mat.03/23655 , Chefe de Serventia Judicial do Cartorio da Setima Vara Empresaria(Rlcy?>'^^v^
N° P
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro , revendo em seu poder e cartorio os assentamentos virtuais
referentes a ACAO DE RECUPERA^AO JUDICAIL de 01 S.A.-Em RECUPERA£AO JUDICIAL, TELEMAR NORTE LESTEV Visto
S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COPART 4 PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COPART 5
PARTICIPACOES S.A -EM RECUPERAgAO JUDICIAI, PORTUGAL TR1RCOM INTERNATIONAL FINANCE E. V. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL e 01 BRASIL HOLDINGS C06PER4T7EF - EM RECUPERACAO JUDICIAL, distribuida a este
juizo, em 20yt)6/2016, pelo 4° Oficio do Registro de Distribuigao, tombada sob o n°0203711-65.2016.8.19.0001,
em resposta ao solicitado informa que: ************************************************************
1. A decisao de fls. 89.49^89.525, que deferiu o processamento da recuperagao judicial do
Grupo Ol, foi proferida em 29/06/2016 e publicada na Imprensa Oficial do Estado do Rio de
*********************:*;******************************
Janeiro em 06/07/2016;
2. O EDITAL PREVISTO NO PARAgRAFO 2^ do art.79 da Lei de Recuperagao judicial, foi
publicado no dia 29/05/2017 as fls. 16/17 do Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro na
segao de Editais de Demais Publicagoes, e a lista de credores esta disponibilizada
diretamente no site do TJ/RJ -www.tiri.ius.br- no link "Pagina Principal/Consulta/Relagao
Nominal de Credores/75 Vara Empresarial /Ol Relagao Final de Credores (Administrador
Judicial - maio 2017"), estando o processo atualmente em fase de cumprimento do Plano
de Recuperagao Judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores que foi realizada no dia
19/12/17

e

homologada

por

decisao

judicial

no

dia

08/01/18.

********************:********************i**:*****]**i**:i***]**:)**:*****)*3*******

3. Com a realizagao da Assembleia Geral de Credores os processes ajuizados em face do Grupo
Oi/TELEMAR que se encontravam suspenses podem retomar seu curso, sendo certo que
aqueles que cuidam de creditos concursais (Constituidos antes de 20.06.2016) deverao ser
pages na forma do piano aprovado, extinguindo-se entao, os processes em curso. Com relagao
aos creditos extraconcursais, as agoes seguem seu curso natural, mas, na esteira do
posicionamento da doutrina e da jurisprudencia, os atos de constrigao devem ser
determinados pelo juizo da Recuperagao.
4. Nao foi determinada por este juizo empresarial a abertura de conta ou qualquer
determinagao para envio de ativos das devedoras para este juizo, cabendo as proprias
buscarem o referido ativo diretamente. Entretanto, permanece inalterada a decisao que
permitiu a expedigao de alvaras para liberagao de valores espontaneamente depositados pelas
Recuperanda antes de 2J/06/2016, com a expressa finalidade de pagamento dos credores, bem
como os valores depositados antes da referida data em execugoes ou transito em julgado de
sentenga de embargos a execugoes ou da decisao final de impugnagao ao cumprimento de
sentenga.

Soo
co
o

PODER JUDICARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUIZO DE DIREITQ DASETIMA VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA, 115 - SALArbe-Slafnina central, Centro, Rio de Janeiro- RJ CEP: 20020.903

5. Permanece em vigor a decisao exarada as fls. 89.330/89.336 e ratificada no item II do
dispositive da decisao de fls. 89.496/89.525 que dispensa a apresentagao de certidoes
negatives em quaisquer circunstancias relacionadas as Recuperandas quando da contratagao
com o Poder Publico, ou ainda, para perceber creditos por services ja prestados.
6. O ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLD WALD ASSOCIADOS exerce o cargo de Administrador
Judicial das Sociedades Empresarias do Grupo Ol - Em Recuperagao Judicial, tendo sua sede na
Av. Franklin Roosevelt, 115 - 4e andar - CEP. 20.021-120, Centro, Rio De Janeiro - RJ. Fone (21)
2272-9328.

Monica Pinto Ferreira - Mat. OJ/23655

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

//
'
e-mail:

Processo: 0203711 -65.2016.8.19.0001

Processo Eletroni
Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol MOVEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPATES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBNET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: PRICEWATERHOUSE COOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL
Representante Legal: JOSE MAURO FERNANDES BRAGA JUNIOR
Interessado; GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIQOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TEiCNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAQAO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO

Nesta data, fago os autos condusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 15/05/2017

Despacho
FIs. 196.187/196.203: Cuida-se de pedido de prorrogagao do stay period formulado pelo Grupo Ol,
onde alega, em apertada sintese, nao ser possivel concluir todas as etapas do processo ate a
realizagao da AGC, antes do final do prazo concedido, cujo encerramento se opera no dia
16/05/2017, e que, o esgotamento do prazo sem sua prorrogagao ira deixar as devedoras
vulneraveis a atos de execugao de bens de seu patrimonio, trazendo efetivo prejufzo para o
desenvolvimento do processo e das negociagoes que estao em andamento com as diversas
classes de credores. Conclui afirmando nao ter dado causa ao retardo da conclusao do
procedimento nos prazos assinados em Lei, o que Ihe confere, segundo a melhor doutrina e
jurisprudencia, a possibilidade do presente requerimento.
Ouvido, o Ministerio Publico pugnou pela concessao da prorrogagao do prazo em questao, sob o
argumento de que nao se pode imputar as devedoras a demora na realizagao da AGC, pois essas
vem cumprindo suas diligencias devida e tempestivamente, o que, segundo o STJ, permite mitigar
o prazo legal conferido no § 4° do art. 6° da Lei 11.101/2005.
Igualmente, o administrador judicial em sua manifestagao de fls. 198.449/198.451, descreve as
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peculiaridades da presente recuperagao judicial, sobressaltando que, em momento algum, pode
atraso no procedimento ser imputado as devedoras, sendo que os Tribunals tem propugnadow?*.
viabilidade da prorrogagao do periodo de protegao.
'a
o
N° P/oWso
Relatados, decide.
As normas que regem o procedimento de Recuperagao Judicial devem ser analisadas de forma
sistematica, valendo-se sempre que possivel o julgador de uma interpretagao sociologica, para
tentar alcangar aos fins socials e as exigencias do bem comum, que a nova lei quis introduzir.
A LRF destacou no seu art. 47 como principios basicos a preservagao da empresa, sua fungao
social e o estimulo a atividade economica, conceito que se fortalece cada vez mais na
jurisprudencia do STJ e dos Tribunais.
Com base neste context©, e cumpridas pelas interessadas as obrigagoes legais exigidas, foi
deferido o processamento da recuperagao da sociedade empresaria, que se encontra na fase do
recebimento da Lista de Credores elaborada pelo A.J. com base no § 2° do art. 7° da Lei
11.101/2005.
Ao longo desta recuperagao, este Juizo ja manifestou - o que, alias, e do conhecimento de todos
que militam na atividade forense - a magnitude e complexidade do processamento deste caso,
considerado o maior processo de Recuperagao Judicial em tramite no Pais.
Verifica-se, portanto, que o procedimento esta em delicada fase processual, na qual todo e
qualquer ataque ao patrimonio das sociedades, podera por termo aos esforgos ate aqui
engendrados, tendo consequencias drasticas nao so para a sociedade empresaria em si, mas
tambem para uma grande coletividade que se utiliza dos servigos publicos prestados pelas
devedoras por meio de concessao.
Neste aspecto, muito embora o legislador tenha considerado como razoavel o prazo de 180 dias,
contados a partir do deferimento do pedido de recuperagao, para que houvesse a suspensao de
todas as agdes e execugoes em face da empresa em recuperagao judicial, e com isso pudesse
aquela ter certa tranquilidade para elaborar e propor o piano de recuperagao judicial, na pratica
diaria nao e o que se tem configurado.
Isto porque, devido aos embaragos enfrentados pelas interessadas, inclusive os de natureza
processual, tal prazo nao se tem mostrado suficiente para concluir, aprovar e iniciar o cumprimento
do piano, o que tem levado o Judiciario a enfrentar diversos pedidos de prorrogagao do prazo
previsto em lei.
O Tribunal da Cidadania tem mantido entendimento no sentido de que, mostrando-se insuficiente
o prazo legal de 180 dias e nao tendo a devedora dado causa ao retardo processual, a suspensao
das execugoes individuals deve ser prorrogada em atengao ao prinefpio consagrado na nova lei de
recuperagao judicial e falencia voltado para a preservagao (ou continuidade) da empresa.

Em relagao a esta questao o STJ assim se pronunciou:

RECURSO ESPECIAL N° 1.610.860 - PB (2016/0171448-5)RELATORA : MINISTRA NANCY
ANDRIGHIRECORRENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNBADVOGADO :
FERNANDA HALIME FERNANDES GONQALVES EOUTRO(S) - PB010829RECORRIDO :
FELINTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EMRECUPERAQAO JUDICIALADVOGADO :
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PB009162EMENTARECURSO ESPECIAL.
THeilO QUEIROZ FARIAS E OUTRO(S)
RECUPERAQAO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAQAO. OMISSAO, CONTRADigAO OU/jg?—....c\
OBSCURIDADE. NAO OCORR^NCIA. PRAZO DE SUSPENSAO DE AfOES E EXECUgOESIg
"
INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAQAO. POSSIBILIDADE.lo —i— S
PRECEDENTES.1- Pedido de recuperagao judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial\
vjm830 J
interposto em 9/11/2015 e atribuido a Relatora em 1/9/2016. 2- Controversia que se cinge em
Vislo
definir se a suspensao das agoes e execugoes individuals movidas contra empresa em
recuperagao judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4° do art. 6° da Lei 11.101/2005,
ficando seu termo final condicionado a realizagao da Assembleia Geral de Credores. 3- Ausentes
os vfcios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaragao. 4- O mero decurso do prazo
de 180 dias previsto no art. 6°, § 4°, da LFRE nao e bastante para, isoladamente, autorizar a
retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensao tambem encontra
fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo e garantir a presen/agao da
empresa e a manutengao dos bens de capital essenciais a atividade na posse da recuperanda.
Precedentes. 5- O processo de recuperagao e sensivelmente complexo e burocratico. Mesmo que
a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislagao, e aceitavel supor
que a aprovagao do piano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo
de 180 dias. 6- Hipotese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogagao e necessaria e
que a recorrida nao esta contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realizagao da
assembleia de credores, nao se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperagao judicial
pela nao prorrogagao do prazo. 7- A analise da insurgencia do recorrente, no que se refere a
existencia ou nao de especificidades que autorizam a dilagao do prazo de suspensao das agoes e
execugoes em tramite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que e vedado em
recurso especial pelo enunciado n. 7 da Sumula/STJ. 8- Recurso especial nao provide.

AgRg no CONFLITO DE COMPETENCIA N° 111.614 - DF (2010/0072357-6) RELATORA:
MINISTRA NANCY ANDRIGHI. AGRAVANTE: SINDICATO DOS AEROVIARIOS NO ESTADO DE
SAO PAULO E OUTRO(S) ADVOGADO: FRANCISCO GONQALVES MARTINS. AGRAVADO:
VIAQAO A£REA SAO PAULO S/A VASP - MASSA FALIDA E OUTROS. AUTOR: MINISTERS
PUBLICO DO TRABALHO E OUTROS. SUSCITANTE : AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA
LTDA - EM RECUPERAgAO JUDICIAL. ADVOGADO: CLAUDIO ALBERTO FEITOSA PENNA
FERNANDEZ EOUTRO(S). SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FALENCIAS E
RECUPERAQOES JUDICIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SUSCITADO: JUiZO DA 14a VARA DO
TRABALHO DE SAO PAULO - SP. EMENTA CONFLITO DE COMPETeNCIA. RECUPERAQAO
JUDICIAL. JUiZO DO TRABALHO E JUIZO DE FALENCIAS E RECUPERAgOES JUDICIAIS.
PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSAO DAS AgOES E EXECUgOES AJUIZADAS EM
FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAgAO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAgAO,
NA JUSTigA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAgAO JUDICIAL. 1 - O prazo de 180 dias para a suspensao das agoes e execugoes
ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6°, § 3°, da Lei 11.101/05, pode
ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concrete, se a sociedade comprovar que
diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislagao e que nao esta, direta ou
indiretamente, contribuindo para a demora na aprovagao do piano de recuperagao que
apresentou. 2 - Na hipotese dos autos, a constrigao efetuada pelo Juizo do Trabalho ocorreu antes
da aprovagao do piano de recuperagao judicial apresentado pela suscitante e apos o prazo de 180
dias de suspensao do curso da prescrigao e de todas as agoes e execugoes em face da devedora.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.278.819 - DF (2011/0220670-8) RELATOR MINISTRO LUIS
FELIPE SALOMAO AGRAVANTE : VIPLAN VIAgAO PLANALTO LTDA ADVOGADO : MARCUS
VINiCIUS DE ALMEIDA RAMOS E OUTRO(S) AGRAVADO : RANCISCO RICARDO DE PINHO
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ADVOGADO : IVANIZE TAVARES PIMENTA
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO)\ A ^
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAgAO JUDICIAL. SUSPENSAO PELO PRAZO DE 180 DIAS/|
r>
PRORROGAQAO. POSSIBILIDADE. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL. RECURSCJo ^
03
o
ESPECIAL NAO CONHECIDO. DECISAO MANTIDA. 1. Ausente o interesse recursal quando a*° N° 'P
;o
pretensao deduzida no recurso especial foi devidamente atendida no julgamento o agravo de
instrumento, uma vez que o Tribunal de origem decidiu nos termos das razoes e do pedido
Visto
deduzido no recurso ora em julgamento. 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte
agravante nao trouxe, nas razoes do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisao
agravada, que deve ser mantida por seus proprios e jundicos fundamentos. 3. Agravo regimental
nao provide.

Nesta linha de entendimento nosso Tribunal tambem assim ja se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0037633-84.2016.8.19.0000
AGRAVANTE: BANCO
BRADESCO SA AGRAVADO: IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTfVEIS LTDA RELATOR:
DES. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAQAO JUDICIAL. IPEOLEO. STAY PERIOD. PRORROGAQAO. POSSIBILIDADE.
PRESERVAQAO DA EMPRESA RECUPERANDA. A<?ao de recuperagao judicial ajuizada por
Ipeoleo Comercio de Combustiveis LTDA. A decisao agravada deferiu a prorrogagao do prazo
previsto no artigo 6°, §4°, da Lei 11.101/2005, por mais 90 (noventa) dias. Suspensao das agoes
no decorrer do processamento da recuperagao judicial, lapso conhecido como "stay period1'.
Apesar do periodo de "stay" ser legalmente estabelecido na Lei de recuperagoes de Empresas e
Falencias como sendo urn prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta) dias, a jurisprudencia vem
mitigando a norma em prestfgio da saude financeira da empresa, condicionando a prorrogagao do
prazo a inexistencia de culpa desta na morosidade do processamento.A recuperanda atua de
forma diligente e, portanto, a prorrogagao e medida que se impoe, em homenagem a manutengao
da atividade empresaria. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Direito Processual Civil. Recuperagao Judicial. Prorrogagao do prazo de 180 dias para a
suspensao das agoes e execugoes ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no
artigo 6°, § 3°, da Lei 11.101/05. Decisao fundamentada. Ausencia de intimagao do Ministerio
Publico que nao trouxe prejuizo ao interesse tutelado. Nulidades afastadas. Possibilidade de
prorrogagao. Decisao que nao se mostra teratologica. Recurso a que se nega seguimento nos
termos do artigo 557 do Codigo de Processo Civil (TJRJ, 7a Camara Civel, Des. Claudio Brandao,
Agravo de Instrumento 0032235.93.2015.8.19.0000, julg. 11/12/15).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAQAO JUDICIAL. SUSPENSAO
DAS EXECUQOES EM CURSO. PRAZO. PRORROGAQAO. POSSIBILIDADE. Agravo de
instrumento contra decisao que prorrogou 0 prazo de suspensao dos processes de execugao
individual em face da Agravada. Embora o artigo 6°, § 4° da Lei 11.101/05 vede a prorrogagao do
prazo de suspensao da prescrigao e das agoes e execugoes ajuizadas em face da recuperanda,
doutrina e jurisprudencia flexibilizam a regra em nome do principio da preservagao da empresa.
Orientagao jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiga. Recurso desprovido (TJRJ, 5a
Camara Civel, Agravo de Instrumento 0057345-31.2014.8.19.0000, Des Henrique de Andrade
Figueira, julgamento 3/3/15)

In causa, as recuperandas tern atuado com lisura na conduta do processo, cumprindo fielmente
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todas as determinagoes legais e judiciais que Ihes sao apresentadas, estando o processo, em
razao de sua propria magnitude e especificidade, se desenvolvendo dentro do que se espera
razoavel, porem alem dos prazos processualmente previstos, o que confere a necessidade /s
prorrogagao do ato de defesa dos ativos da devedora, de modo a evitar a possibilidade de \S
alienagao de seus bens que tenham sido objeto de constrigao neste penodo, os quais inclusive
podem ser vitais para future cumprimento dos termos ajustado no Plano de Recuperagao.
Destarte, diante da jurisprudencia dominante, e atento e coadunado com os argumentos
elencados pelo Ministerio Publico, defiro a prorrogagao do stay period pelo prazo de 180 dias
uteis, ou ate a realizagao da AGC, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo.
Ante o exposto, determine a aplicagao das seguintes diretrizes em relagao as agoes judiciais em
curso em face das requerentes:
1) Ficam suspenses todas as execugbes, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de
sentenga, provisorias ou definitivas, inclusive as execugbes atraves das quais
estejam sendo cobradas as multas e/ou sangbes administrativas aplicadas contra as devedoras,
excetuando-se as que tenham sido extintas por.sentenga (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do
atual CPC), ou aquelas em que, efetivada a constrigao judicial em especie, tenham
decorrido o prazo para impugnagao pelo devedor, ou, ainda, a sentenga proferida na
impugnagao, ou nos embargos, que tenha transitado em julgado. Na hipbtese, tanto a
prolagao da sentenga como a certificagao do decurso do prazo para impugnagao do debito ou o
transit© em julgado da sentenga que julgou a impugnagao apresentada pela devedora, terao
como marco final data anterior a decisao que deferiu a tutela de urgencia (21/06/2016);

#

2) A extingao da execugao ou, a certificagao do decurso do prazo para impugnagao do debito pelo
devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedigao de alvara ou mandado de pagamento,
se ja houver valor depositado, antes da data anterior a decisao que deferiu a tutela de urgencia
(21/06/2016);
3) As agoes judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou res, e que demandem quantia
iliquida, na forma prevista no art.6°, § 1° da LRF, deverao prosseguir nojuizo no qual estiverem se
processando, ate a execugao;
4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrigao patrimonial ou que versem sobre o
bloqueio ou penhora de quantia iliquida ou nao, que impliquem em qualquer tipo de perda
patrimonial das requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade
empresarial, tambem deverao ser suspenses, na forma do que foi arrazoado acima,
cabendo a este Juizo recuperacional a analise do caso concrete.
5) Com relagao aos procedimentos arbitrais em que figurem como parte quaisquer das empresas
devedoras, esclarego que deverao ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja,
suspensao de todas as arbitragens nas quais ja haja definigao de quantias Ifquidas devidas pelas
requerentes.
Cumpre aqui por fim esclarecer que as referidas diretrizes foram mantidas em sede recursal
quanto do julgamento do agravo de instrumento de n° 0034576-58.2016.8.19.0000, as quais,
portanto, devem ser mantidas para o penodo de prorrogagao.
Expega-se Aviso a todas as Presidencias e Corregedorias de Justiga do Pais comunicando a
presente decisao, de modo que repassem aos seus subordinados brgaos julgadores.
Publique-se, e de-se ciencia ao administrador judicial e MP.
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Rio de Janeiro, 15/05/2017.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em
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Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001

Processo Eletroni
Classe/Assunto: Recupera?3o Judicial - Recuperagao Judicial
^
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol M6VELS.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Administrador Judicial: PRICEWATERHOUSE COOPERS ASSESSORS EMPRESARIAL
Administrador Judicial: JOSE MAURO FERNANDES BRAGA JUNIOR
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION

Nesta data, fapo os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 24/10/2016

Decisao
1)

Da dispensa de apresentagao de certidoes negativas (fls. 97.739/97.803)

Este juizo recuperacional ja determinou a dispensa de apresentagao de certidoes negativas em
qualquer circunst^ncia relacionada as recuperandas, inclusive para que exergam suas atividades
(fls. 89.336). Outrossim, tamb6m restou autorizado as recuperandas participarem, sem restrigoes,
de certames licitatdrios, ainda que os respectivos editais vedem a habilitagao de empresas que
estejam em recuperagao judicial (fls. 89.496)

m

Conforme expressado na ultima decisao, soaria como urn contrassenso permitir que uma empresa
que passa por dificuldades financeiras se socorresse do Poder Judiciario para se reestruturar,
participagao
em
certames
licitatorios,
sua
porem, ao mesmo tempo, vedar a
indispensaveis para a continuidade do desenvolvimento das suas atividades, o que constitui,
justamente, o objetivo do procedimento de recuperagao judicial. Registrou-se, na oportunidade
que, com base nos principles da efetividade e da celeridade processual, tamb§m
consagrados pelo Novo Codigo de Processo Civil, nao se fazia necessario aguardar
que as recuperandas viessem a Juizo requerer, em cada caso, autorizagao para participar de
determinado processo licitatbrio.
No entanto, as devedoras (fls. 97.739/97.803) noticiam que o Governo do Amazonas, por meio de
sua Procuradoria Geral, emitiu parecer restringindo os efeitos da mencionada decisao, motive pelo
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qual pugnou-se pela expedigao de oficio aquela D. Procuradoria de modo a esclarecer o exa]
alcance do comando judicial.
j
O parecer da Procuradoria Geral assim consignou:
"No caso em tela, esta>se diante de uma consulta interna feita pelo setor Gerencia de Cadastro a
esta Assessoria, motiva por questionamento feito pela empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A,
que certamente se utilizar£ das respostas ora fornecidas em ocasioes de cadastramento ou de
atualizagao de cadastro com a finalidade de participar de futures procedimentos de contratagao
com o Poder Publico; no caso julgado pelo Juizo da 7a Vara Empresariai do Estado do Rio de
Janeiro, contudo, dispensou-se a apresentagao de quaisquer certidSes de regularidade fiscal para
empresas em Recuperag3o Judicial, nao para que as mesmas participassem de nova licitagao ou
contratagao direta com o Poder Publico, nem para que pudessem ver prorrogado um contrato
preexistente, mas para que pudessem receber valores por servigos efetiva e reconhecidamente
prestados. Neste talante, faz-se mister mencionar a diferenga abissal entre, de um lado, permitir
novas contratagoes (sejam diretas ou por via de procedimento licitatdrio, ou ainda, de
adiantamentos de contratos ja existentes) independentemente de apresentagao, pelas empresa
em Recuperagao Judicial, das Certidoes de Regularidade Fiscal e, de outro, autorizar o
pagamento - devido - por servigos ja contratados e efetivamente prestados por um empresa que, a
posteriori, restou impossibilitada de apresentar ditas Certidoes."
Como se nao bastasse as mencionadas decisoes judiciais que autorizam as empresas do grupo
Ol a participarem, sem restrigoes de certames licitatorios, h3 de se registrar que e incontroverso o
fato das recuperandas - maior prestadoras de servigo de telefonia do Brasil, e uma das maiores do
mundo - disporem de toda estrutura operacional para a efetiva execugao dos servigos a serem
contratados em sua Srea de atuagao. O atual estado economico-financeiro do grupo economico,
em processo de restruturagao, nao constitui obice £ assungao de novos servigos por meio de
licitagao, ainda mais se considerarmos o expressive ativo que demonstrou ter a receber em razao
de diversos contratos em execugao.
Assim sendo, nos termos da decisSo de fls. 89.336 e 89.496, e para o fim de assegurar o direito
reconhecido naquele decisum, declare que, apesar do estado de recuperagao judicial, as
sociedades empresarias Ol S.A. ("Ol"), sociedade anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 76.535.764/0001-43, com sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio n° 71,
Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20230-070; TELEMAR NORTE LESTE S.A.
("TNL"), sociedade anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.000.118/0001-79,
com sede e principal estabelecimento na Rua do Lavradio n° 71, Centro, na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, CEP 20230-070; Ol M6VEL S.A. ("Ol MOVEL"), sociedade anonima de capital
fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.423.963/0001-11, com principal estabelecimento nesta
cidade do Rio de Janeiro e sede na Cidade de Brasilia, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte,
Quadra 3, Bloco A, Ediflcio Estagao Telefonica, terreo (parte 2), CEP 70.713-900; COPART 4
PARTICIPAQOES S.A. ("COPART 4"), sociedade andnima de capital fechado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 12.253.691/0001-14, com sede e principal estabelecimento na Rua Teodoro da
Silva n° 701/709 B, 4° andar, Vila Isabel, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20560-000;
COPART 5 PARTICIPATES S.A. ("COPART 5"), sociedade anonima de capital fechado, inscrita
no CPNJ/MF sob o n° 12.278.083/0001-64, com sede e principal estabelecimento na Rua Siqueira
Campos n° 37, 2° andar, Copacabana, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22031-072;
PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. ("PTIF"), pessoa jurldica de direito
privado constituida de acordo com as Leis da Holanda, com sede em Amsterdam, Naritaweg 165,
1043 BW, e principal estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro; e Ol BRASIL HOLDINGS
COOPERATIEF U.A. ("Ol COOP"), pessoa jurldica de direito privado constituida de acordo com as
Leis da Holanda, com sede em Schipol, Schipol Boulevard 231, 1118 BH, e principal
estabelecimento nesta cidade do Rio de Janeiro (indicadas apenas Ol, TNL, Ol MOVEL, COPART

#
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4, COPART 5, PTIF e Ol COOP), que se inserem no conglomerado economico denominado
"Grupo Ol", estao todas aptas a participar de procedimentos licitatdrios nos termos da Lei
8.666/93, estando assim dispensadas da apresentagao das certidoes negativas de qualquer
natureza, sendo, portanto, expressamente vedada sua exclusao do processo licitatorio em razao
do fato de estarem submetidas ao regime da recuperagao judicial, devendo as recuperandas,
porem, atenderem aos demais requisites estabelecidos no Edital de Licitagao.

!

Oficie-se, com urgencia, a PROCURADORIA DO ESTADO DO AMAZONAS, para ciencia da
presente decisao, bem como aos demais brgaos que se opuserem a participag^o das devedoras
em qualquer certame licitatorio, em face da nao apresentagao de certidoes negativas.

2)

Do termo de compromisso dos AJs

As fls. 97.997/98.001, este Juizo fixou a remunerag§o dos dois administradores judiciais
nomeados e determinou a intimagao de ambos para, em 48 horas, informar se aceitavam o munus
sob pena de substituigao, designando o dia 24/10/2016 para assinatura do termo de ratificagao do
compromisso firmado.
As fls. 98.138/98.139, o AJ Escritorio de Advocacia Arnoldo Wald (EAAW) aceitou a remuneragao
fixada e informou que seu representante compareceria no dia e hora designados para a assinatura
do termo.
As fls. 98.165/98.169, o AJ PricewaterhouseCoopers (PWC) aceitou o encargo, apresentando
anexo no qual adequou seu escopo de trabalho.
£ o relatbrio. Decido.
A leitura do referido anexo revela que o AJ PWC, fazendo uma an£lise equivocada do parecer do
MP, e da decisao deste Juizo que acolheu a referida promog§o ministerial, aceitou receber urn
valor bastante inferior aquele originalmente pleiteado porque entendeu em diminuir o escopo do
seu trabalho.
Conforme ressaltado pelo Ministerio Publico e por este Juizo, as horas constantes da proposta de
honorSrios da PWC (assim como aconteceu com a proposta do AJ EAAW) estavam
superestimadas e por isso sofreram redugao. Mas a diminuigao das horas para fins de fixagao da
remuneragSo n§o poderia jamais importar em queda do trabalho a ser desempenhado.
O trabalho da PWC nao mudou nem foi reduzido. O que houve foi urn ajuste das horas estimadas
para adequar a proposta a complexidade do trabalho, compatibilizando-a com os valores
praticados pelo mercado.
Quando este Juizo entendeu as fls. 97.997/98.001 ser necessaria uma significativa redugao no
numero de horas proposto por ambos os AJs, nao foi determinado encolhimento do escopo do
trabalho de nenhum dos dois administradores.
Neste sentido, ali£s, 6 o parecer do Ministerio Publico, que nao opinou pela exclusao de nenhuma
rubrica trazida pelo AJ PWC, mas tao somente pela redugao do numero de horas destinado a cada
rubrica.
O AJ PWC, respons£vel pela elaboragao de todos os c£lculos que se fizerem necessaries nas
habilitagoes e divergencias apresentadas pelos credores, cobrou horas em demasia para faze-los
e revisa-los na fase extrajudicial e, em duplicidade, quando contemplou novamente sua
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elaboragao e revisao na fase judicial das impugnagoes. Por isso, este Juizo discordou
estimativa de boras apresentada para essa tarefa.

^

SF

O anexo de fls. 98.170, no qua! o AJ PWC apresenta sua nova Srea de atuagao, 6 inaceitavel. pt Q-j;
o AJ aceita a remuneragao fixada realizando as tarefas que constam da coluna "Comentcirioaa N° Pr
;s<
respeito da estimativa original da PWC" do citadp anexo, ou sua substituigao sera determinada. \
Visto
Determine, entao, a intimagao do AJ PWC para, em 24 boras, dizer se aceita exercer o munus
sem qualquer redugao do escopo de trabalho e redesign© a assinatura do termo de ratificagao do
compromisso pelos dois AJs para o dia 25/10/2016, 3s 16hs.
De-se ciencia a todos. Ciencia pessoal ao Ministerio Publico. Publique-se.

3)

#

Da mediagao com a ANATEL

FIs. 96.689/96.695 - Designo audi&ncia para o dia 16/11/2016, £s 15h, para definig^o das
questoes atinentes ao procedimento de mediagao entre as requerentes, a Anatel e a Advocacia
Geral da Uniao, conforme decisao de fls. 95.842/95.846. Intimem-se as requerentes, a Anatel, a
Advocacia Geral da Uniao, o Ministerio Publico, o Tribunal de Contas da Uniao e o Administrador
Judicial.
Cumpra-se.
Riode Janeiro, 24/10/2016.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em

/
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Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001

Processo Eletronic
Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperapao Judicial
Autor: 01 S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol M6VEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAQCES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPATES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBNET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: PRICEWATERHOUSE COOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL
Representante Legal: JOSE MAURO FERNANDES BRAGA JUNIOR
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIQOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAQAO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A

Nesta data, fa?o os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 08/01/2018

Decisao

#

Tratam os autos de agao da recuperagao judicial das empresas Ol S.A., TELEMAR NORTE
LESTE SA, Ol MOVEL SA, COPART 4 PARTICIPATES S.A., COPART 5 PARTICIPAQOES
SA, PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. e Ol BRASIL HOLDINGS
COOPERATIEF U.A do GRUPO Ol.

Requerem as empresas em recuperagao a concessao da recuperagao judicial na forma do piano
aprovado em Assembleia Geral de Credores, com a dispensa da apresentagao das certidoes
referidas no art. 57 da Lei 11.101/05.

Remetidos os autos ao Ministerio Publico, o douto parquet apresentou parecer no qual, em
sintese, afirmou que a evolugao da redagao do piano, nos termos aprovados, teria dissipado uma
serie de perplexidades previamente vislumbradas na proposta enviada no dia 19 de dezembro,
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nao havendo, no seu entender, mais previsao de tratamento diferenciado de credores, sem
criterios razoaveis e objetivos.

A

a
Aponta, porem, o Parquet algumas clausulas que devem ser pontualmente revistas, no seu Jo
B
entender, pelo Poder Judiciario. Mais especificamente, o MR requer:
\0 K^-toXAL;-- Oj

N^r,

- o afastamento da clausula 4.3.4 do piano, que preve os termos de pagamento dos creditos nao
tributaries detidos pela Agenda Nacional de Telecomunicagoes - ANATEL, por entender que os
creditos so podem ser pagos nos termos da legislagao vigente (Leis 10.522/2002 e 13.494/2017),
cabendo a AGC apenas "optar por uma ou mais formas de pagamento ja estabelecidas em lei,
jamais inovar em relagao as suas disposigoes para beneficiar o devedor com condigoes mais
brandas";

- sejam as recuperandas proibidas de efetuarem reembolso de despesas suportadas pelos
credores para o recebimento de seus creditos no processo de recuperagao, declarando-se a
invalidade daquelas previstas na Segao 11 do Anexo "Subscription and Commitment Agreement"
do PRJ), por atentarem contra o art. 5°, II, da LRF;

- seja estendido o pagamento das "fees" previstas no mesmo Anexo a todos os credores
integrantes da Classe III com o mesmo perfil (valor, origem do credito e higidez de garantias de
aporte), que se comprometam a investir novos recursos na companhia atraves da subscrigao
daquelas agoes nas mesmas condigbes;

- seja determinado aos orgaos diretivos das Recuperandas que convoquem AGE com a finalidade
de adequar os estatutos das companhias as decisbes tomadas em AGC, bem como para
formalmente implementar o aumento de capital e a emissao das agbes ordinarias pertinentes.

Por fim, o MP considerou superavel a exigencia inscrita no art. 57 da LRF, tendo em vista a
jurisprudencia formada e consagrada sobre o assunto, inclusive no STJ.

A ANATEL tambem peticionou nos autos, alegando que "as disposigoes contidas no Plano de
Recuperagao Judicial da Oi, mormente a pretensao de parcelamento com o uso dos depositos
judiciais como entrada e descontos para os juros e multa de mora (Clausula 4.3.4)" nao possuem
efeitos para a Agenda em razao de suas ilegalidades. Ressaltou a Agenda que as hipoteses de
parcelamento dos seus creditos estao em desconformidade com a Lei 10.522/02 e MP 780/17 e
com as decisbes proferidas pelo Tribunal de Justiga, que determinaram a participagao da ANATEL
na AGC desde que as legislagbes correlatas a autarquia fossem respeitadas.

Passo a decidir.

I - PLANO FRUTO DE NEGOCIAQAO COM CREDORES
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Fazendo um necessario introito, cabe recordar que o objetivo principal de um piano de
recuperagao judicial e convencer a coletividade de credores da adogao de determinadas medidasy^—^
que permitam a reorganizagao das atividades empresariais, com vista a continuidade do negocidg
desenvolvido.
1° rPr
Considerando que o piano de recuperagao judicial e a pega fundamental para o sucesso da
recuperagao judicial, permiti, no inicio do processo, as devedoras que apresentassem aos
credores o piano na forma que melhor Ihes aprouvesse, dentro da realidade economico-financeira
que so elas conheciam bem.

Mas, sabendo-se que a negociagao com os credores, especialmente com os que detem creditos
relevantes, e medida que se impoe para o sucesso da recuperagao judicial (sucesso no sentido de
satisfagao maxima dos credores quanto ao recebimento dos seus creditos, atrelado ao
soerguimento da propria empresa), entendi necessaria a atuagao firme do Poder Judiciario no
momento conturbado pelo qual passavam as Recuperandas.

Relembrando que o foco do processo de recuperagao deve estar na empresa e nao no
empresario, ainda mais quando se trata de sociedades que exercem atividades essenciais por
meio de concessao publica, e que um ambiente de harmonia e independencia entre credores e
devedores era fundamental para que ocorressem as negociagoes, depois de diversas tentativas
de negociagao e pedidos de adiamento da assembleia, ultrapassado largamente o prazo
assinalado pelo juizo, nomeei o atual Presidente do Grupo Ol, Eurico Teles, eleito por sua
Diretoria Executiva e ratificado pelo Conselho de Administragao, como responsavel pessoal para
conduzir e concluir as negociagoes com os credores desta recuperagao.

A este ultimo foi conferida a missao de apresentar ate o dia 12/12/2017 o piano de recuperagao,
independentemente de aprovagao pelo Conselho de Administragao, o que foi cumprido apos
intensas negociagoes.

A referida decisao do Juizo foi atacada por agravo de instrumento e por nova petigao nos autos na
qual o acionista Societe Mondiale pediu inclusive o adiamento da AGC designada para o dia 19.
Tanto em primeiro grau como em segundo grau, a decisao foi mantida. Nos termos da decisao
proferida pela Des. Monica Maria Costa no Al 0072315-31.2017.8.19.0000:

"Nao ha como deixar de reconhecer que, no cenario de uma recuperagao judicial, o principio da
fungao social da propriedade, bem como da empresa, devem balizar o exercicio dos direitos dos
acionistas, disciplinados notadamente nos art.116 e 154, ambos da LSA, que nao mais se
encontram adstrito ao interesse do empresario, mas sim da sociedade empresarial e do interesse
social indissociavel ao soerguimento da empresa viavel, de forma a ser preservada a fonte
produtora e geradora de empregos, bens e servigos, a fim de que seja promovida sua fungao
social e estimulando a atividade economica. (...) As causas elencadas pelo magistrado de piso
para a adogao das medidas determinadas na condugao da recuperagao judicial, quais sejam, a
existencia de indicios de abuso de poder, a possivel interferencia de terceiros potencialmente
conflitados, eventual resistencia a deliberagoes ja tomadas na recuperagao judicial e atuagao
independente dos Diretores nomeados tanto em relagao aos acionistas controladores, quanto aos
credores, demandam dilagao probatoria minima, a qual desborda o juizo de cognigao percuciente.
De outro lado, nao ha qualquer prova no sentido de que a antiga Diretoria, que vem sendo a
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responsavel pela condugao operacional da companhia ao longo de todo este process^
recuperacional, esteja atuando em prejuizo e descompasso com os interesses socials da empresA
Inclusive, conforme mencionado pelo jufzo a quo, a diluigao dos poderes da atual Diretoria nc®
seria recomendavel, e vai de encontro a orientagao dada pela ANATEL, devendo ser preservada§
autonomia e a independencia da Diretoria das devedoras, que foi constituida, na sua maioriV
antes da instauragao do atual conflito entre credores e devedores, responsavel pela condugaa
operacional da companhia ao longo de todo este processo recuperacional, sendo capazes de
preservar a prestagao do servigo publico de forma satisfatoria. (...) Contudo, de fato, a
divergencia entre os acionistas acerca do piano de recuperagao a ser apresentado em assembleia
vem causando um notorio tumulto na administragao da companhia, tendo impedido o conclave por
tres vezes, ensejando uma insustentavel prorrogagao do stay period, alem de ocasionar uma
generalizada insatisfagao entre os credores e uma densa instabilidade no seio desta recuperagao."

A Assembleia Geral de Credores foi entao realizada no dia 19/12/2017 e a prova de que um
ambiente tranquilo era fundamental para que a Diretoria negociasse com os credores foram os
pedidos de suspensao formulados no curso da AGC por relevantes credores das recuperandas,
como os bondholders, bancos publicos e bancos de fomento estrangeiros, de forma a que ultimas
negociagoes e ajustes fossem feitos ao piano.

Como destacado pelo parecer do Ministerio Publico que opinou pelo indeferimento do pedido de
adiamento da AGC formulado pelo referido acionista, o aprimoramento do piano e a dissipagao
dos impasses na negociagao podem e devem ser realizados no curso da AGC:

"Ocorre, no entanto, que seu aprimoramento e possivel ate mesmo durante o conclave que se
aproxima, sendo de responsabilidade de todos aqueles que dela participam produzir algo passive!
de aprovagao pelo juizo. TAL INCOMPLETUDE NAO DEVE SER OBICE A REALIZAQAO DA
ASSEMBLEIA, MAS SIM MAIS UM MOTIVO PARA QUE ELA SE INSTALE E DISSIPE UMA
SERIE DE IMPASSES DE NEGOCIAQAO QUE SE MOSTRARAM EVIDENTES AO LONGO
DESSES ULTIMOS MESES. Ademais, como e comum em processes dessa magnitude, nada
impede que uma vez instaurada, obtenha-se avango em pontos de consenso com a suspensao
para discussoes mais aprofundadas acerca dos entraves."

Dito e feito, como vaticinado pelo Ministerio Publico. As negociagoes ocorridas durante a AGC
dissiparam diversos impasses, e, apos as suspensbes realizadas no curso do conclave, cujos
trabalhos duraram cerca de 20 horas (o cadastramento dos credores se iniciou as 8:30h do dia
19/12 e a ata foi assinada as 4:45h do dia 20/12, como informado pelo AJ), o piano foi aprovado
pela maioria esmagadora dos credores.

Assim, parece ter sido acertada a decisao que conferiu ao Presidente do Grupo Ol a prerrogativa e
a responsabilidade de negociar com os credores um piano que atendesse aos interesses da
coletividade.

II - COMPARECIMENTO E APROVAQAO MACIQOS
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A presente recuperate, como ja salientado nos autos, traz numeros nunca antes vistos em um
processo de recuperagao judicial. E esse gigantismo e obviamente um reflexo do tamanho das^
Recuperandas. Nao custa lembrar que o Grupo Ol e um dos maiores conglomerados empresarial" ^ J
do Brasil, com forte impacto na economia brasileira e recolhedor de valores bilionarios aos cofn
publicos a titulo de impostos.

As Recuperandas tern mais de 70 milhoes de usuarios, geram mais de 140 mil empregos, e
responsavel por sistema de telecomunicagoes que viabilizam atividades fundamentals ao pais,
como as eleites estatais, tern cerca de 3.000 municipios que dependem exclusivamente de sua
rede e esta presente em quase 100% do territorio nacional. Assim, por essas peculiaridades, o
soerguimento do Grupo tern especial relevo no context© socio-politico-economico do pais.

Por isso, reunir em AGC os inumeros credores do Grupo que estao espalhados por todo o Brasil, e
tambem no exterior, era uma tarefa complexa e que demandou uma primorosa atuagao do
Administrador Judicial, que desenhou, estruturou e organizou um evento que estivesse apto a
receber todos os interessados.

Como se extra! do resumo da lista de presen9a anexado a ata da AGC e colacionado abaixo para
facilitar a visualizagao. a Assembleia contou com a participate maci$a dos credores das
Recuperandas:

CLASSE I TRABALHISTAS
Total de Credores: 4075 / Total de presentes 3383
83.02% dos credores presentes
Total do valor dos Credores: 883.824.793,07 / Total do valor dos presentes: 815.561,515,41
92,28% dos valores presentes

CLASSE II - GARANTIA REAL
Total de Credores: 1 / Total de Presentes: 1
100% dos credores presentes
Total do valor dos Credores: 3.326.951,525,30 / Total do valor dos Presentes: 3.326.951.525,30
100% dos valores presentes

CLASSE III - QUIROGRAFARIO
Total de Credores: 53365 / Total de Presentes: 31993
59.95% dos credores presentes
Total do valor dos Credores: 59.185.781.003,19 / Total do valor dos presentes: 58.339.009.803,27
98.57% dos valores presentes

CLASSE IV- MICROEMPRESA
Total de Credores: 1927 / Total de presentes: 994
51.58% dos Credores Presentes
Total do valor dos Credores: 50.704.412,75 / Total do valor dos presentes: 29.934.973,26
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59,04% dos valores presentes

O resultado da vota^ao revela que tambem foi maciqo o apoio dos credores ao piano. Confira-se,
por oportuno, o laudo de votagao anexado pelo Administrador Judicial:

Voce aprova o piano de recuparapao judicial? Plano de recuperagao:
Total SIM: 35.779 / 35.421.646.806,61 (74.6%) de 47.482.481.221,92
Total NAO: 141 /12.060.834.415,31 (25.4%) de 47.482.481.221,92

CLASSE I - TRABALHISTA
Total de votos Cabe9a
3104 (100%)
Total SIM:
789.681.310,63(100%)
0 (0%)
Total Nao:
0,00 (0%)

Total de Votos Credito

CLASSE II - GARANTIA REAL
Total de Votos Cabepa
1 (100%)
Total SIM:
3.326.951.525,30 (100%)
0 (0%)
Total NAO:
0,00 (0%)

CLASSE III - QUIROGRAFARIO
Total de Votos Cabeqa
Total SIM:
31.682 (99.56%)
139 (0.44%)
Total NAO:

CLASSE IV - MICROEMPRESA
Total de Votos Cabega
992 (99,8%)
Total SIM:
(99,74%)
2 (0,2%)
Total NAO:
(026%)

Total de Votos Credito

Total de Votos Credito
31.275.158.047,64(72.17%)
12.060.755.365,09 (27.83%)

Total de Votos Credito
29.855.923,04
79.050,22

Ou seja, depois de mais de 20 boras de trabalhos, a AGC foi concluida com a expressiva
aprovagao do piano, em todas as classes de credores.

Computando-se o voto por cabega, o piano foi aprovado por 100% dos credores das classes I e II,
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por 99,5% da classe III e por 99,8% da classe IV.

.q S'V

Computando-se o voto por valor, o piano foi aprovado por 100% dos credores das classes I ^l.fjoTro
por 72,17% da classe III e por 99,7% da classe IV
\
A classe III (valor) apenas nao alcan50u perceptual proximo de 100, como as demais, em razao do
voto desfavoravel da ANATEL que desde o inicio do process© se insurge quanto (i) a submissao
do seu credito ao process© de recuperate, sendo certo de que ja ha decisao deste Juizo,
confirmada pelo e. Tribunal de Justiga, afirmando que seu credito esta inteiramente submetido a
recuperagao judicial e (li) ao parcelamento do credito da Agenda Reguladora.

Como ressaltou a ANATEL em sua manifestagao apresentada ao AJ (Anexo 34 da ata), sua
Procuradoria-Geral determinou que o representante da ANATEL votasse contra qualquer piano de
recuperagao do Grupo Oi "em razao de obices juridicos materials e formais, uma vez que o
parcelamento de credito publico se da necessariamente nas condigdes definidas em lei pelos
representantes do povo, em decisao de autoridade administrativa a partir de requerimento
formulado pelo interessado no ambito da Administragao Publica, e nao por meio de decisao de
credores privados tomada em AGC". Tal alegagao sera tratada a seguir.

Dessa forma, tirante o descontentamento do orgao regulador, O PLANO FOI APROVADO EM
TODAS AS CLASSES DE FORMA QUASE UNANIME, EM UMA ASSEMBLED QUE CONTOU
COM MACIQA ADESAO E PARTICIPAQAO DOS CREDORES.

Este resultado mostra que a esmagadora maioria dos credores acredita que o piano apresentado
ira soerguer as empresas que tern papel relevantissimo para a economia do nosso pais e,
portanto, anseiam pela homologagao do piano pelo Poder Judiciario.

Como se sabe, com intuito inovador, a Lei 11.101/2005 trouxe ao nosso mundo juridico urn
institute que, diferentemente da antiga concordata, busca satisfazer o maior numero de credores
da empresa devedora, contudo, sobre urn angulo mais amplp, onde se visa tambem a protegao
juridica do mercado, que deve sempre que possivel se desenvolver de urn modo sadio em
beneficio da sociedade e do crescimento economico num todo, mediante a preservagao da
empresa (art. 47).

Segundo Manoel Justino Bezerra Filho "Esta lei pretende trazer para o institute da falencia e da
recuperagao judicial nova visao, que leva em conta nao mais o direito dos credores, de forma
primordial, como ocorrera na anterior. A lei anterior, de 1945, privilegiava sempre o interesse dos
credores, de tal forma que urn exame sistematico daqueles artigos demonstra a ausencia de
preocupagao com a manutengao da empresa como unidade produtiva, criadora de empregos e
produtora de bens e servigo, enfim, como atividade de profundo interesse soda, cuja manutengao
de ser procurada sempre que possivel" (Nova Lei de Recuperagao e Falencia comentada, 3 ed,
Sao Paulo, RT, 2005, pg 129).

Ao contrario, a nova lei priorizou, com destaque em seu art. 47, o principio basilar da recuperagao
judicial, que e o da preservagao da empresa, cirando novos mecanismos para alcance deste
objetivo, onde deixaram os credores de ter posigao passiva, para participarem ativamente desse
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novo procedimento.

De acordo com Lidia Valerio Marzagao "a adesao dos credores as medidas preventivas dso
recuperagao de empresas e de salutar importancia passando estes a ter papel de destaquej
relevante no procedimento da recuperagao de empresas, na medida em que darao assentimento
expresso, em assembleias de credores, sobre as condigoes propostas no piano de pagamento
apresentado pelo devedor. O credor passa da condigao passiva, que the era imposta na lei
anterior, a ter voz ativa, participando do process©, concordando ou desaprovando as condigoes
entabuladas no piano de recuperagao apresentado pelo devedor" (A Recuperagao Judicial.
Comentarios a nova lei de recuperagao e falencia de empresas: doutrina e pratica. Coord Rubens
Approbate Machado. Sao Paulo. Quartier Latim, 2005, pg. 80).

Temos, entao, a inovadora participagao ativa dos credores no projeto de recuperagao a ser
executado, ao mesmo tempo em que o legislador nao olvidou em dar entusiastico destaque a
preservagao da empresa, como fonte geradora de empregos e recursos economicos, e relevante
fungao social.

No caso dos autos, os interesses dos credores sao claros em aprovar o piano apresentado pelas
devedoras, amplamente discutido e negociado, nao cabendo ao juiz interferir na vontade
manifestada no conclave, que e soberana.

Embora haja decisdes, em sede de recuperagao judicial, conferindo ao Judiciario a fiscalizagao
sobre as decisoes assembleares, certo e que tal mitigagao do poder de decisao dos credores se
restringe a impedir o desrespeito das garantias Constitucionais e a aprovagao de medidas
vedadas por lei, devendo, em regra, portanto, prevalecera decisao do colegiado formado.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL N° 1.359.311 - SP (2012/0046844-8) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMAO RECORRENTE : BRAIDO-LEME INDUSTRIA QUIMICA LTDA "ADVOGADO : PAULO
HOFFMAN E OUTRO(S) RECORRIDO : REI FRANCO ABATEDOURO LTDA ADVOGADO :
JULIO KAHAN MANDEL E OUTRO(S) EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE
RECUPERAQAO JUDICIAL. APROVAQAO EM ASSEMBLED. CONTROLE DE LEGALIDADE.
VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Cumpridas as exigencias legais, o juiz deve conceder a recuperagao judicial do devedor cujo piano
tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), nao Ihe sendo dado se
imiscuir no aspecto da viabilidade economica da empresa, uma vez que tal questao e de exclusive
apreciagao assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do piano de
recuperagao - no que se insere o repudio a fraude e ao abuso de direito mas nao o controle de
sua viabilidade economica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito
Comercial CJF/STJ. 3. Recurso especial nao provide."

A insatisfagao pessoal de alguns credores faz parte do processo, mas deve se subjugar ao
interesse do que fora decidido pela maioria do colegiado, sobretudo a maioria esmagadora que
votou pela aprovagao do piano em questao. No caso dos autos, mesmo diante da magnitude de
credores e interesses envolvidos, o piano conseguiu agradar a quase todos, o que e raro e deve
ser levado em consideragao pelo julgador.
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III - O CONTROLE DE LEGALIDADE
Como destaquei na decisao de fls. 250.141/250.147, doutrina e jurisprudencia entendem que kj
AGC e soberana em suas decisoes quanto ao conteudo do piano de recuperagao judicial, cabendck
ao Poder Judiciario o controle de legalidade da. decisao dos credores, como ocorre em qualquer
ato de manifestagao de vontade. Na oportunidade, colacionei diversos julgados do Superior
Tribunal de Justiga e deste Tribunal de Justiga do Estado do Rio de Janeiro sobre o tema.

O Enunciado 44 do Conselho de Justiga Federal e exatamente neste sentido: "A homologagao de
piano de recuperagao judicial aprovado pelos credores esta sujeita ao controle judicial de
legalidade."

O d. Ministerio Publico, com a competencia que Ihe e peculiar, apresentou parecer no qual pugnou
pela homologagao do piano aprovado, concedendo-se a Recuperagao Judicial nos termos do art.
58, caput, reputando-se, todavia, como ilegais algumas clausulas do piano, conforme acima
relatado, cabendo, assim, a analise detida de cada urn dos pontos levantados pelo Parquet.

a)

Credito da ANATEL

Como narrado, o d. representante do Ministerio Publico manifestou-se pela declaragao de
invalidade da clausula 4.3.4 do PRJ, por contemplar forma de pagamento dos creditos nao fiscais
da ANATEL em discrepancia com as disposigoes da Lei 13.494/17, que regula a materia.

Entendo, contudo, que a aludida legislagao nao invalida a clausula do piano, ja que tal legislagao
apenas institui uma faculdade ao devedor, de submeter-se ou nao a urn programa que preve a
quitagao parcelada do seu debito; nao cria, pois, urn limite de parcelamento ao credito publico a
ser observado em casos de recuperagao judicial.

Nao ha, pois, afronta a Lei 13.494/17, ate porque o credito da Agenda nao se sobrepoe ao
interesse da coletividade de credores, pois se trata de credito submetido a urn regime de
recuperagao previsto em lei especial (LRJ). A Anatel deve se curvar a decisao soberana da
Assembleia de Credores.

A submissao dos creditos da ANATEL a recuperagao judicial ja foi enfrentada a exaustao por esse
juizo, que por diversas vezes ja decidiu que a natureza do credito da Agenda nao a coloca em
posigao de primazia em relagao aos demais credores, sendo considerando dignos de tratamento
privilegiado e especifico apenas aqueles credores expressamente previstos na legislagao de
regencia.

Nao cabe, assim, repristinar materia ja decidida por esse juizo e que nao foi objeto de reforma por
orgao superior.
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Reembolso de despesas dos credores
N° Proce

Tern razao o Ministerio Publico quando afirma a.invalidade das clausulas previstas na Segao 11 do
Anexo denominado Subscription and Commitment Agreement do PRJ) que facultam as
Recuperandas realizarem reembolso de despesas incorridas pelos credores na busca pela
satisfagao de seus creditos no processo de recuperagao, por manifesta violagao ao art. 5°, II, da
LRF.

c)

Extensao dos pagamentos de fees

Do mesmo modo, assiste razao ao MP quando vislumbra tratamento nao isonomico injustificado
no pagamento das fees previstas no mesmo Anexo. Tal como ja decidi anteriormente, por forga do
art. 5°, II, da LRF, deve ser garantido a todos os credores integrantes da Classe III com o mesmo
perfil (valor, origem do credito e higidez de garantias de aporte), que se comprometam a investir
novos recursos na companhia atraves da subscrigao daquelas agoes nas mesmas condigoes, o
pagamento all previsto.

d)

Convocagao da AGE para decidir sobre questdes de governanga e aumento de capital

Por fim, embora reconhega que os acionistas da companhia devem dar o devido cumprimento as
medidas aprovadas pela AGC, sob pena de incorrerem no disposto no art. 64 da LRF e em sua
responsabilizagao pelos prejuizos que assim causem as companhias, aos seus credores e demais
acionistas, o MP entende necessaria a convocagao de AGE para obter a devida formalizagao e
concretizagao das decisdes dos credores relatives a governanga e ao aumento de capital.

Considero, contudo, que as alteragdes pertinentes, inclusive do estatuto social da companhia,
aprovadas no PRJ dispensam a realizagao de AGE e podem ser levadas a cabo pelos drgaos de
diregao da companhia, com base na autorizagao assemblear de credores, na forma prevista na
LRF, que e lei especial em relagao a LSA sobre a materia.

Relembrando o acordao acima transcrito, no cenario de uma recuperagao judicial, o principio da
fungao social da propriedade, bem como da empresa, devem balizar o exerclcio dos direitos dos
acionistas, que nao mais se encontram adstrito ao interesse do empresario, mas sim da sociedade
empresarial e do interesse social indissociavel ao soerguimento da empresa viavel, de forma a ser
preservada a fonte produtora e geradora de empregos, bens e servigos, a fim de que seja
promovida sua fungao social e estimulando a atividade economica.

Submeter a eficacia das decisdes da AGC a realizagao de AGE em que se vislumbra a real
possibilidade. de descumprimento do piano, convertendo-se eventual descumprimento em
imposigao de sangoes a seus acionistas e ressarcimento por perdas e danos, seria medida, no
entender desse juizo, contraria ao principio da preservagao da empresa, aos arts. 35,1, 50, III e IV,

110

FERNANDOVIANA

Visto

do Eslado

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

\
/
$ 254751
e-mail:

e 64, VI, da LRF.

O art. 50 da Lei de Recupera?ao Judicial contem regra especial com relagao a Lei das S/A. T|
regramento preve legitimos instrumentos juridicos que visam a reestruturagao e ao soerguimem
economico da empresa recuperanda.

e1

n
N° Pr

Visto
A clausula do piano que regula a governanga durante a fase de transigao esta em consonancia
com o citado artigo 50 da LRJ, e nao viola a Lei das S/A, ate porque visa conferir estabilidade
institucional aos orgaos sociais e aos administradores das recuperandas para fins de cumprimento
do piano de recuperagao judicial aprovado pela manifestagao soberana dos credores.

Portanto, a convocagao de AGE e absolutamente desnecessaria para dar eficacia a decisao
soberana dos credores. Pelo contrario, a convocagao de assembleia de acionistas, nesta hipotese,
reinstalaria a instabilidade fortemente rejeitada pelo Judiciario durante todo esse processo de
recuperagao judicial.

A vontade dos credores deve ser respeitada, sendo ate mesmo vedada a pratica de qualquer ato seja por acionista, membro do conselho ou administrador da companhia - que tenha o fim de
inviabilizar o cumprimento do piano de recuperagao aprovado na forma da lei. Cabe, inclusive, ao
Presidente do Conselho de Administragao dar imediato e efetivo cumprimento ao piano aprovado,
tao logo homologado, assegurando, dentre outras, as condigoes provisorias de governanga
corporativa e conversao de divida em agoes, conforme decisao soberana dos credores.

No mais, nao se vislumbra outra clausula do piano que merega questionamento. Nas ligdes de
Luiz Roberto Ayoub e Cassio Cavalli, "na esteira do quanto se afirmou acerca da soberania de
assembleia geral de credores, uma vez aprovado o piano em assembleia, o juiz devera conceder a
recuperagao, sem que se Ihe reserve grande margem de discricionariedade" (A construgao
jurisprudencial da recuperagao judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 296).

Assim sendo, entendo que o PRJ deve ser homologando, com as seguintes ressalvas:

a)
ser invalida a Segao 11 do Anexo denominado Subscription and Commitment Agreement do
PRJ) que faculta as Recuperandas realizarem reembolso de despesas incorridas pelos credores
na busca pela satisfagao de seus creditos no processo de recuperagao, por manifesta violagao ao
art. 5°, II, da LRF;

devem as condigoes previstas no item 5 do mesmo Anexo, que preveem o pagamento de
b)
commitment fee, serem estendidas a todos os credores nas mesmas condigoes.

IV - CERTIDOES DO ART. 57 DA LRF
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Com relate ao pedido das Recuperandas para que seja concedida a recuperagao
independentemente da apresentapao das certidoes de que trata o art. 57 da LRF, faz-se
necessario tecer algumas consideragoes sobre a referida norma.

Dispoe o art. 57 da Lei de Recuperagao Judicial: "apos a juntada aos autos do piano aprovado
pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objegao
de credores, o devedor apresentara certidoes negativas de debitos tributaries nos termos dos arts.
151,205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Codigo Tributario Nacional".

Sobre este tema, tanto a jurisprudencia do STJ como a dos Tribunais firmaram posicionamento
inicial de que, diante da falta de politicas publicas que conferiam as empresas em recuperagao
judicial parcelamento dos creditos fiscais, atendendo assim o art. 68 da Lei 11.101/2005, nao
haveria necessidade do cumprimento da regra impositiva do art. 57.

Contudo, a solidez da referida construgao jurisprudencial passou a ser dissolvida, a partir do
advento da Lei 13.043/2014 que disciplinou o parcelamento especial para dividas fiscais com a
Uniao de empresas em recuperagao judicial, quando alguns julgados passaram a entender que a
posigao anteriormente solidificada somente deveria ser observada caso o pedido de recuperagao
judicial tivesse sido requerido antes do advento da referida lei, publicada em 14/11/2014, data que
tambem entrou em vigor.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0032818-78.2015.8.19.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO
PUBLICO AGRAVADO:
AMIR
ENGENHARIA
E AUTOMAQAO
LTDA RELATOR:
DESEMBARGADOR PLINIO PINTO COELHO FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAQAO
DE
PLANO
DE
EMPRESA
EM
RECUPERAQAO
JUDICIAL.
JURISPRUDENCIA QUE VINHA ADMITINDO A HOMOLOGAQAO DE PLANO DE
RECUPERAQAO JUDICIAL SEM A APRESENTAQAO DAS CERTIDOES NEGATIVAS DE
DEBITOS TRIBUTARIOS, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE LEI ESPECIFICA. EDIQAO
RECENTE DA LEI DE N. 13.043/2014 QUE PREVE UM PROGRAMA DE PARCELAMENTO
TRIBUTARIO ESPECIAL PARA AS SOCIEDADES EMPRESARIAS EM RECUPERAQAO
JUDICIAL, DE MODO QUE NAO HA MAIS QUALQUER RAZAO PARA QUE SEJA DISPENSADA
A APRESENTAQAO DAS CERTIDOES NEGATIVAS COMO REQUISITO PARA A
HOMOLOGAQAO DO PLANO. O STF E O STJ SE POSICIONARAM NO SENTIDO QUE A
TECNICA DA MOTIVAQAO "PER RELATIONEM" NAO VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 93, IX
DA CRFB/88. PROVIMENTO AO RECURSO. "

Nao e o caso da recuperagao judicial em aprego, que teve seu inicio em junho de 2016. Contudo,
ainda assim, as certidoes nao podem ser exigida .

Conforme bem destacado pelo Ministerio Publico, "o tempo decorrido e a reflexao sobre a
jurisprudencia formada e consagrada inclusive no STJ tern levado a modificagao do entendimento
no ambito das Promotorias de Justiga das Massas Falidas na Comarca da Capital. De fato, a
exigencia da apresentagao de CND's no memento presente apenas levaria a esperada conclusao
das controversias surgidas nesse processo para memento future e incerto. Nao e demais prever
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que a deterioraqao das atividades e das relaqoes das recuperandas com seus credores e
investidores seria um desdobramento inevitavel. Enquanto nao homologado o piano nenhum
pagamento ou providencia nele prevista seriam possiveis pois nao se iniciaria a fase de
cumprimento." (fl. 9 do parecer)

Ressalte-se inovadora posigao langada no mundo juridico em acordao deste Egregio Tribunal,
quando da apreciagao do agravo de instrumento n° 0050788-91.2015.8.19.0000, assim ementado:

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAQAO JUDICIAL.
DECISAO AGRAVADA CONDICIONANDO A HOMOLOGAgAO DO PLANO A APRESENTAQAO
DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS FISCAIS EXIGIDAS PELO ART. 57 DA LRF,
CONSIDERANDO O ADVENTO DA LEI N° 13.043/2014, QUE DISCIPLINA O PARCELAMENTO
ESPECIAL PARA DIVIDAS FISCAIS COM A UNlAO DE EMPRESAS EM RECUPERAQAO
JUDICIAL. DESNECESSIDADE. REFORMA. 1. Antes da ediijao da referida Lei n° 13.043/2014,
a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga se defmiu assentando que a inexistencia de lei
especifica acerca das regras de parcelamento de divida fiscal e previdenciaria de empresas em
recuperagao judicial autoriza a homologagao do piano sem necessidade de apresentagao de
certidoes negativas exigidas pelo art. 57 da LRF. 2. Segundo orientagao do Superior Tribunal de
Justiga, "o art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados a luz das
novas diretrizes tragadas pelo legislador para as dividas tributarias, com vistas, notadamente, a
previsao legal de parcelamento do credito tributario em beneficio da empresa em recuperagao,
que e causa de suspensao da exigibilidade do tribute, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN".
E, ainda, "que eventual descumprimento do que dispoe o art. 57 da LRF so pode ser atribuido, ao
menos imediatamente e por ora, a ausencia de legislagao especifica que discipline o parcelamento
em sede de recuperagao judicial, nao constituindo onus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o
legislador, a apresentagao de certidoes de regularidade fiscal para que Ihe seja concedida a
recuperagao". (REsp 1187404/I\/IT, Relator Ministro Luis Felipe Salomao, Corte Especial, j.
19/06/2013). 3. No caso presente, o pedido de recuperagao judicial foi protocolizado em
20/05/2013, antes, portanto, da edigao da Lei n° 13.043/2014, que entrou vigor somente em
13/11/2014. Dessa forma, como nao havia lei regulamentadora acerca do parcelamento especial
na ocasiao do ajuizamento da agao, a controversia deve ser decidida com base no principio
tempus regit actum, sem perder de vista outro principio, da seguranga juridica. Assim, por tal
motive, o art. 57 da LRF nao pode obstaculizar a homologagao do piano de recuperagao judicial,
na linha de entendimento da Corte Superior. 4.Ademais disso, o parcelamento objeto da Lei n°
13.043/2014 alcanga apenas os debitos federais, mantendo a lacuna legislativa em relagao as
dividas fiscais estaduais e municipals, sendo ilogico, pelo prisma da razoabilidade, que apenas a
certidao negativa de debitos fiscais federais seja relevante para efeito de homologagao do piano
de recuperagao, em detrimento das dividas fiscais estaduais e municipais, como se houvesse uma
impensavel ordem hierarquica para o recolhimento de tributes. Logo, o parcelamento especial
concebido pela Lei n° 13.043/2014, por incomplete, nao atende a exigencia contida no art. 57 da
LRF, devendo, por conseguinte, ser mantida a jurisprudencia prevalecente na Corte Superior a
respeito do tema, no sentido de permitir a dispensa das certidoes negativas para fins de
homologagao do piano de recuperagao. 5. Urge reconhecer que, em muitos casos, os artigos 47
e 57 da LRF sao inconciliaveis, levando a inviabilizagao dos processes de recuperagao judicial e,
por consequencia, impedindo o soerguimento da empresa em dificuldades financeiras. Embora a
homologagao do piano de recuperagao esteja condicionada a apresentagao das certidoes
negativas de debitos fiscais (art. 57, LRF e art. 191-A, CTN), deve preponderar o principio da
preservagao da empresa, insculpido no art. 47 da lei recuperacional, cujo proposito maior e
proteger a fonte produtora, o emprego, a fungao social da empresa e o estimulo a atividade
econdmica. 6. As disposigdes da LRF devem ser aplicadas de forma harmonica e sistematica, e
nao isoladamente. O art. 47 expoe categoricamente seu objetivo de viabilizar a empresa viavel,
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' »
com chance real de recuperagao, preservando a fonte produtora e geradora de empregos, /*r
i— ^
promovendo sua fungao social e estimulando a atividade economica. O art. 57, por seu turno.fe
$ a/VVa
limita-se a obrigatoriedade formal de assegurar a quitagao fiscal, prestigiando a arrecadagao.vg
/ »o
Ambos os interesses (preservagao da empresa x arrecadagao) militam em favor da coletividade; o \ N° P'WdfiP' i
primeiro pela manutengao de empregos e atividade produtiva; o segundo porque o produto da \
Visto
arrecadagao, presumivelmente, reverte para o bem comum, de modo a atender as demandas da
7. No caso concrete, com amparo nos principles da razoabilidade e
sociedade.
proporcionalidade, deve prevalecer a protegao ao interesse juridico e social mais relevante, que e
a preservagao da empresa, mesmo porque, conforme art. 5° da Lei de Introdugao as Normas do
Direito Brasileiro, "na aplicagao da lei, o juiz atendera aos fins sociais a que ela se dirige e as
exigencias do bem comum’\ Nesse contexto, deve predominar a protegao ao emprego, aos
valores sociais do trabalho, a preservagao da empresa com potencial de se reerguer e contribuir
para o desenvolvimento da economia, inclusive gerando a continuidade da arrecadagao, que seria
interrompida em caso de decretagao de falencia. For conclusao logica, pode-se afirmar que a
continuidade da empresa viavel atende tambem ao interesse arrecadatorio do proprio Fisco e, em
ultima analise, da coletividade. 8. Doutrina e jurisprudencia sobre o tema. 9. Provimento do
recurso, dispensando-se a necessidade de apresentagao de certidoes negativas de debitos fiscais
como condicionante a homologagao do Plano de Recuperagao Judicial, mesmo apos a edigao da
Lei 13.043/2014 (Desembargador Luciano Saboia Rinaldi)"

Tal posicionamento tern respaldo nao somente no principio maior da norma especifica analisada da preservagao da empresa, contido nos termos do art. 47 -, mas na convicgao de que enquanto
nao sobressairem normas praticas e eficazes no sentido de conceder efetivas medidas para que
as empresas em dificuldade economico-financeira saldem satisfatoriamente os seus creditos
fiscais - em qualquer esfera estatal -, nao ha como impor a essas sociedades empresarias em
crise obrigagao de quase impossivel cumpnmento.

A Lei 13.043/2014 causa certa perplexidade, pois alem de se referir ao parcelamento apenas de
creditos fiscais da Uniao, traz no seu bojo medidas de parcelamento de debitos bem mais
desvantajosas para as sociedades em recuperagao, do que as que supostamente estao com a
saude economico-financeira em dia.

Nao por outra razao parte da doutrina levanta duvidas sobre a inconstitucionalidade da referida
Lei, diante de dois pontos basicos: o primeiro, no que toca a exigencia do contribuinte em incluir
no parcelamento a totalidade de seus debitos tributaries, inscritos ou nao em divida, mesmo que
discutidos judicialmente; e o segundo, na necessidade da desistencia expressa, e de forma
irrevogavel, de qualquer impugnagao, agao ou recurso e, cumulativamente, a quaisquer alegagoes
de direito sobre as quais se fundem as lides administrativas e judiciais.

Tais exigencias, de fato, parecem ir de encontro a jurisprudencia mansa e pacifica do STF no
sentido da impossibilidade de se utilizar sangoes politicas para cobranga de tribute.

De modo geral, com o advento da Lei 13.043/2014, a mitigagao jurisprudencial construida nao
mais pode ser entendida como absoluta, cabendo assim interpretar a regra contida no artigo 57
como cogente apenas em casos em que nao atente aos principios informadores da recuperagao:
preservagao e fungao social da empresa.

110

FERNANDOVIANA

6o Esiade

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cartorio da 7a Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tei.: 3133 2185
cap07vemp@tjrj.jus.br

PSglna

1
e-mail:

Nao podemos olvidar que os creditos fiscals nao sao afetados pela Recuperagao Judicial e nem
ao menos a ela se sujeitam, o que torna a exigencia da apresentagao de certiddes negativas ou
positivas com efeito negative por empresa em recuperagao, de certa forma contraria ao objetivo
maiorda Lei.

Portanto, inobstante o advento da Lei 13.043/2014, que alem de alcangar apenas os debitos
fiscals da Uniao, nao atenta no caso, aos principles norteadores da LRF, deve continuar a ser
posto em sobreposigao o objeto maior do processo de Recuperagao Judicial que e a preservagao
da empresa pelo seu fim social, pela sua natural capacidade de gerar riquezas, empregos e de
pagar tributes.

Com efeito, coadunado com o posicionamento firmado no referido acordao acima exposto, e com
a promogao do Ministerio Publico, afasto a exigibilidade da apresentagao, por parte das
devedoras, das certiddes negativas fiscais exigidas na forma do art. 57 da Lei 11.101/2005.

V - CONCESSAO DA RECUPERAQAO JUDICIAL

Ante todo o exposto, considerando a aprovagao do piano pela maioria expressiva dos credores
das recuperandas, na AGC realizada em 19/12/2017, que aguardam a homologagao do PRJ pelo
Poder Judiciario, e uma vez examinados os aspectos de legalidade do piano, resta ao Juizo
Recuperacional ratificar por homologagao a decisao soberana dos credores.

A decisao de homologagao deve ser imediata nao apenas por forga da lei, mas porque milhares de
credores terao seus creditos satisfeitos mais rapidamente, lembrando que os credores que
mediaram com o Grupo Ol, que sao mais de 30 mil, receberao o saldo residual em ate 10 dias
depois da homologagao; e os credores trabalhistas comegarao a receber em 180 dias contados da
homologagao. Confiram-se as clausulas 4.4.1 e 4.1 do piano aprovado:

Tambem depende da homologagao do piano o inicio do prazo para que os credores escolham
entre as opgoes de pagamento de seus creditos na plataforma das Recuperandas, como se extra!
da clausula 4.5 do piano.

Assim, ante o exposto, cumpridas as exigencias legais, CONCEDO A RECUPERAQAO JUDICIAL
e HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAQAO JUDICIAL apresentado por Ol SA, TELEMAR
NORTE LESTE S.A., Ol MOVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAQOES S.A., COPART 5
PARTICIPAQOES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V. e Ol BRASIL
HOLDINGS COOPERATIEF U.A., com as seguintes ressalvas:
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ser invalida a Segao 11 do Anexo (denominado Subscription and Commitment Agreement
a)
do PRJ), no que tange a faculdade conferida as Recuperandas de realizarem reembolso
despesas incorridas pelos credores na busca pela satisfagao de seus creditos;

serem as condigoes previstas no item 5 do mesmo Anexo, que preveem o pagamento
b)
commitment fee, extensiveis a todos os credores nas mesmas condigoes.

Nos termos da fundamentagao acima, e atento ao art. 50 da LRF,
esclarego que a vontade soberana dos credores deve ser integralmente respeitada, sendo ate
mesmo vedada a pratica de qualquer ato - seja por acionista, membro do conselho ou
administrador da companhia - que tenha o fim de inviabilizar o cumprimento do piano de
recuperagao aprovado na forma da lei. Cabe, inclusive, ao Presidente do Conselho de
Administragao dar imediato e efetivo cumprimento ao piano aprovado, tao logo homologado,
assegurando, dentre outras, as condigoes provisorias de governanga corporativa e conversao de
divida em agoes, conforme manifestagao soberana dos credores.

Dispenso as certidoes exigidas no art. 57 da LRF, na forma das razoes
acima expostas.

Publique-se, e de-se ciencia pessoal ao MP e demais orgaos com a mesma
prerrogativa.

Intimem-se e cumpra-se.
Rio de Janeiro, 08/01/2018.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em____ /____/

Codigo de Autenticagao: 44K7.48FE.G9BV.UX8U
Este codigo pode ser verificado em: www.tiri.ius.br - Servigos - Validagao de documentos

FERNANDOVIANA

110

MiHA

hhKKtIKA VIANA.1

2£ AsSinado erri 08/01/2018 V2 56 54 ' '
Loca, TJ.RJ
f
-n

do Eilado

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

/
s

%

Pftglna

227048

e-mail:

Processo Eletronico^^^^Na
Oficio : 1439/2017/OF
Rio de Janeiro, 09 de outubro de 201\
Processo N°: 0203711-65.2016.8.19.0001

Visto^..

Distribuigao: 20/06/2016
Classe/AssuntoiRecuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Autor: Ol S.A. e outros
Prezado(a) Senhor(a),

Sirvo-me do presente para comunicar a V.Sra. que, por
decisao de fls. 89.330/89.336, destes autos, foi deferida as Recuperandas a “dispensa da
apresentagao

de

certidoes

negativas

fundamentagao com trechos descritos a seguir:

em

qualquer

do

juizo

da

recuperagao

conforme

circunstancia”,

(...)

“Dm dos efeitos do deferimento do processamento, diz
possibilidade

isentar

a

respeito

sociedade

a

questao

empresaria

da
em

recuperagao judicial- da apresentagao das Certidoes Negativas de Debitos Fiscais (CND),
quando da contratagao daquela com o Poder Publico.
Inicialmente, deve ser esclarecido nao haver mais duvidas, quanto a possibilidade da
contratagao, pela empresa em recuperagao judicial, com o Poder Publico. Tal afirmagao
decorre da simples interpretagao contida no art. 52, II da LRF, que aponta a possibilidade da
contratagao com o Poder Publico, ou para recebimento de beneficios e incentives fiscais por
parte da Recuperanda, desde que apresentadas as negativas fiscais exigidas". (...)
“Sendo assim, a certidao exigida no inciso II do art. 32 da Lei 8666/93, que aponta para
necessidade da apresentagao de certidao negativa de falencia ou concordata, esta em parte
derrogada,

pois

neste

promulgada posteriormente,

caso

prevalecera

a

tambem

lei

especial 11.101/05,

que expressamente reconheceu a possibilidade da empresa

em recuperagao contratar com o setor publico. Assim, sendo deferida a recuperagao, o cerne
da presente questao se fixa na possibilidade do juizo da
Recuperanda

da

apresentagao

das certidoes

recuperagao

negativas,

poder

tornando-a

isentar
apta

a
por

complete a participar de licitagoes, receber creditos ou incentives fiscais do Estado.
Em discussao esta a ponderagao sobre dois importantes principios constitucionais, quais
sejam,

o da "preservagao da empresa" (assim considerado por estar implicitamente
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ente de relevante fungactfgr
s
do interesse publico geralTg __>

que determina a necessidade do Poder Publico observar a legalidade estrita no procedimentoN.

“Vislumbrada essa situagao, imperioso sera a utilizagao do

principio da proporcionalidade

para fins de se fazer uma necessaria ponderagao entre valores equivalentes. Trata-se de
com status constitucional, que busca ponderar direitos fundamentais que se

conflitam, atraves da devida adequagao dos mesmos com o binomio meio-fim.” (...)
“Observar-se-a o principio da proporcionalidade, para entao mitigar a aplicagao do art. 52, II da
LRF, a fim de que seja obstada a necessidade da apresentagao da CND. Assim, aplica-se o
binomio meio-fim. Porque, observados os aspectos de cada subprincipio acima informado,
ve-se que a medida e:
a) adequada e idonea ao passo que visa garantir acesso a todos aos meios para recuperagao
judicial da sociedade empresaria em dificuldade, garantindo a esta o direito de manter os
contratos ja firmados com o Poder Publico, ou ainda realizar novos, visto estar comprovado que
regularmente utilizava esta forma de contratar;
b) necessaria porque

de

outra

forma

nao

podera

a

recuperanda

manter

seus

contratos de concessao em vigor com o ente publico;
c) mais benefica, pois certamente atende ao interesse comum geral mais iminente manutengao de fonte geradora de empregos e riquezas.”(...)
Assim, reitero, as Recuperandas estao isentas da apresentagao de Certidoes Negativas
de Debitos em qualquer circunstancia, inclusive para que fagam jus a qualquer beneficio
fiscal e participem das licitagoes.

Atenciosamente,

Fernando Cesar Ferreira Viana
Juiz de Direito

Codigo de Autentica9ao:4NN6.UWF7.Z2J1.LH2S
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N° do Oficio : 34/2017/OF

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 201

Visto
Processo N°: 0203711-65.2016.8.19.0001
Distribuigao:20/06/2016
Classe/Assunto: Recuperagao Judicial - Recuperagao Judicial
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol MOVEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPATES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPATES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS CO0PERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Administrador Judicial: PRICEWATERHOUSE COOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL
Administrador Judicial: JOSE MAURO FERNANDES BRAGA JUNIOR
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITCRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION

Prezado Senhor,

Informo que este jufzo recuperacional ja determinou a dispensa de apresentagao de
certidoes negativas em qualquer circunstancia relacionada as recuperandas, inclusive para que
exergam suas atividades (fls. 89.336), seja para a participagao em licitagoes ou para
recebimento de beneficios ou incentives fiscais ou crediticios. Outrossim, tambem restou
autorizado as recuperandas participarem, sem restrigoes, de certames licitatorios, ainda que os
respectivos editais vedem habilitagao de empresas que estejam em recuperagao judicial (fls.
89.496), dispensando-as para tanto da apresentagao de certidoes negativas de qualquer
natureza, nos termos das decisoes de fls. 98.172/98.174 e 103.194/103.198 dos autos do
processo em epigrafe.

Atenciosamente

Paulo Assed Estefan
Juiz de Direito

SENHOR SECRETARIO ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Codigo para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4PHJ.QMPJ.IR7D.GU7K
Este codigo pode ser verificado em: http://www4.tiri.ius.br/CertidaoCNJ/validacao.do
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PODER JUDICARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUIZO DE DIREITO DA SETliyiA YARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL
^ "
AV. ERASMO BRAGA, 115 - SALA 706 - lamina central, Centro, Rio de Janeiro- RJ CEP: 20020.903

Rio de Janeiro, 7 de mar?o 2018.
INFORMACAO
Monica Pinto Ferreira, Mat.01^3655 , Chefe de Serventia Judicial do Cartorio da Setima Vara
Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rip de Janeiro, revendo em seu poder e cartorio
os assentamentos virtuais referentes a A^AO DE RECUPERA^AO JUDICAIL de 01 S.A.—Em
RECUPERAgAO JUDICIAL, TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAgAO JUDICIAL, CO PART 4
PARTICIPAgOES S.A - EM RECUPERAgAO JUDICIAL, COPART 5 PARTICIPAgOES S.A -EM
RECUPERAgAO

JUDICIAI,

PORTUGAL TR1RCOM

INTERNATIONAL

PINANCE

E.

V.

EM

RECUPERAgAO JUDICIAL e 01 BRASIL HOLDINGS COOPER4T7EF - EM RECUPERAgAO JUDICIAL,
distribufda a este juizo, em 20/06/1016, pelo 4° Oficio do Registro de Distribuicao, tombada sob o
***********************
n°0203711-65.2016.8.19.0001, em resposta ao solicitado informa que:
1. A decisao de fls. 89.496^9.525, que deferiu o processamento da recuperagao judicial do
Grupo 01, foi proferida em 29/3^2016 e publicada na Imprensa Oficial do Estado do Rio de
Janeiro em 06/07/2016; ****************************************************
2. O EDITAL PREVISTO NO PARAGRAFO 2$ do art.7e da Lei de Recuperagao judicial, foi
publicado no dia 29/35^2017 as fls. 16/17 do Diario Oficial do Estado do Rio de Janeiro na
segao de Editais de Demais Publicagoes, e a lista de credores esta disponibilizada
diretamente no site do TJ/RJ - www.tirj.ius.br - no link "Pagina Principal/Consulta/Relagao
Nominal de Credores/75 Vara Empresarial /Ol Relagao Final de Credores (Administrador
Judicial - maio 2017"), estando o processo atualmente em fase de cumprimento do Plano
de Recuperagao Judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores que foi realizada no dia
19/12/17
e
homologada
por
decisao
judicial
no
dia
0$0l/18.
***********************************************************************
3. Com a realizagao da Assembleia Geral de Credores os processes ajuizados em face do Grupo
Oi/TELEMAR que se encontravam suspenses podem retomar seu curso, sendo certo que
aqueles que cuidam de creditos concursais (Constituidos antes de 20.06.2016) deverao ser
pagos na forma do piano aprovado, extinguindo-se entao, os processes em curso. Com relagao
aos creditos extraconcursais, as agoes seguem seu curso natural, mas, na esteira do
posicionamento da doutrina e da jurisprudencia, os atos de constrigao devem ser
determinados
pelo
juizo
da
******************************************************************
Recuperagao.
4. Nao foi determinada por este juizo empresarial a abertura de conta ou qualquer
determinagao para envio de ativos das devedoras para este juizo, cabendo as proprias
buscarem o referido ativo diretamente. Entretanto, permanece inalterada a decisao que
permitiu a expedigao de alvaras para liberagao de valores espontaneamente depositados pelas
Recuperanda antes de 21/3€y2016, com a expressa finalidade de pagamento dos credores, bem
como os valores depositados antes da referida data em execugoes ou transito em julgado de

PODER JUDICARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL
r'
AV. ERASMO BRAGA, 115 -SALA706 - lamina central, Centro, Rio de Janeiro- RJ CEP: 20020.903
sentenga de embargos a execugoes ou da decisao final de impugnagao ao cumprimento de
senten^a. *********************************************************************

5. A homologagao de ajustes nos acordos reaNzados em sede de mediagao, autorizadas por
este juizo, deverao ocorrer diretamente junto ao juizo natural das causas que geraram os
creditos transacionados, cujo pagamento da parte final sera realizada na forma do Plano de
prover
Destarte,
nada
a
neste
momento.
Recuperagao
Judicial.
*****************************************************************************

6. Permanece em vigor a decisao exarada as fls. 89.330/39.336 e ratificada no item II do
dispositive da decisao de fls. 89.496/39.525 que dispensa a apresentagao de certidoes
negativas em quaisquer circunstancias relacionadas as Recuperandas quando da contratagao
com o Poder Publico, ou ainda, para perceber creditos por servigos ja prestados.

*!|C!|C1|C1|C*******

7. O ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLD WALD ASSOCIADOS exerce o cargo de Administrador
Judicial das Sociedades Empresarias do Grupo Ol - Em Recuperagao Judicial, tendo sua sede na
Av. Franklin Roosevelt, 115 - 49 andar - CEP. 20.021-120, Centro, Rio De Janeiro - RJ. Fone (21)
2272-9328. *******************************************************************

Monica Pinto Ferreira - Mat. 01^3655
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Processo: 0203711-65.2016.8.19.0001

Processo Eletronic
Classe/Assunto: Recuperate Judicial - Recuperapao Judicial
Autor: Ol S.A.
Autor: TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Autor: Ol MOVEL S.A.
Autor: COPART 4 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: COPART 5 PARTICIPAQOES S.A.
Autor: PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Autor: Ol BRASIL HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
Interessado: PROCURADORIA FEDERAL JUNTO ANATEL
Interessado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Administrador Judicial: ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD
Interessado: CHINA DEVELOPMENT BANK COORPORATION
Interessado: GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
Interessado: GOLDENTREE DISTRESSED FUND 2014 LP E OUTROS
Interessado: PTLS SERVIQOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORS T^CNICA LTDA
Interessado: MAZZINI ADMINISTRAQAO LTDA
Interessado: TIM CELULAR S.A E OUTRO
Interessado: JEAN LEON MARCEL GRONEWEGEN
Interessado: THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A
Perito: RIO BRANCO SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
Representante Legal: MARCELO CURTI
Interessado: SOCIETY MONDIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AQOES

Nesta data, fago os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em 20/06/2018

Decisao
1FIs. 305.759/305.764 (Pet. THAIS ENGELMANN TEIXIERA ALLES) SOLUTIONS BRASIL
LTDA): Nao compete ao Juizo, mas sim, ao proprio patrono renunciante, comunicar sua renuncia
ao assistido, conforme dispoe o art. 112 do CPC. Ja no que tange a reserva de credito relative a
honorarios contratuais, essa depende da prova da existencia de contrato por escrito, para fins da
aplicapao do art. 22, § 4° do Estatuto da OAB.

FIs. 305.765/305.766 (Pet. Cleuza Marta da Silva Teixeira): Indefiro diante do contido no
2item XIX da decisao de fls. 89.496/89.525. Esclarepo, contudo, que o acompanhamento do
processo eletronico por parte dos patronos dos credores, independe da anotapao junto ao registro
e autuapao do nome do credor como do seu patrono, visto que as decisoes e despachos - quando
destinados a todos os interessados - sao feitas.por meio de Editais e Avisos, em geral.
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FIs. 305.767/305.770 (Pet. Main Alves Neves): Tratando-se de credito concursal, deve o/^
3mesmo ser devidamente habilitado, uma vez- que sua satisfa^ao ocorrera na forma contida nqg "
piano ja homologado.

4-

FIs. 305.771/305.790 (Pet. Ol.): Intimem-se como requerido.

5-

FIs. 305.791/305.793 (Pet. Ol): Recolhidas as custas, expega-se a certidao requerida.

6-

FIs. 305.794/305.795 (Pet. BB): Digam as recuperandas.

7-

FIs. 305.796/305.799 (Pet. Administrador Judicial):

IAssiste razao ao administrador judicial, no que tange a reiteragao do pedido formulado por
Adeline Sacramento dos Santos as fls. 296.108/296.117, uma vez que, como asseverado
anteriormente as fls. 303.593, II, operou-se a preclusao temporal, nao podendo mais o pedido ser
aceito.

II
Acolho integralmente a manifestagao do AJ no que diz respeito a submissao a recuperagao
judicial do credito objeto do processo 0128281-30.2004.8.19.0001 em curso perante a 16a VC/RJ.
Como bem destacado pelo AJ, apos minuciosa analise do processo "(i) o fato gerador do credito e
anterior ao ajuizamento da RJ; (ii) o credito nao se enquadra nas hipoteses previstas no acordao
proferido no Agravo de Instrumento n° 0034576-58.2016.8.19.0000 - quais sejam: valores que
foram 'espontaneamente depositados antes de 21/06/2016, com a finalidade de pagamento’, ou,
em caso de constrigao judicial, se a discussao da materia se esgotou 'seja pelo transito em julgado
dos embargos a execugao, seja pela preclusao da decisao da impugnagao, antes de 21/06/2016,
independentemente, de certidao cartoraria'". Oficie-se o Juizo da 16a VC informando que o
credito esta submetido a recuperagao e, portanto, devera ser pago na forma do piano de
recuperagao aprovado em AGC.

S'
FLS. 305.801/305.816 (Oficio 5a Vara de Execugao Fiscal): Anote-se a penhora no rosto dos
autos. Oficie-se informando.

Fls. 305.817; 305.823/305.824 (Oficio 1a Vara Civel de Montenegro; Oficio JESP de Campo
9Mourao): O credito informado esta sujeito ao regime da recuperagao judicial, uma vez que o
ingresso da referida agao que culminou com sua constituigao precede ao ingresso da RJ
(20/06/2016), o que importa dizer que o fato juridico que desencadeou a lide igualmente a
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precede, condipao que a jurisprudencia mais atual do STJ tern adotado para declarar a ^
concursalidade (Resp 1.447.918 e 1.634.046). Com efeito, nao precede a solicitapao de penhora
r
no rosto dos autos, devendo o referido credito ser habilitado na forma do art. 9° da LejCf■Isi
2
11.101/2005, sob pena de quebra do pars conditio creditorium. Oficie-se, informando.
o
o

N° Pr

10- FIs. 305.818; 305.825; 305.828 e 305.829 (Oficio 4a Vara Civel de Sao Paulo e; Oficios
Comarca de Cerro Azul): Oficie-se informando que devera ser verificado pelo juizo da execugao se
o credito que se pretende garantir por meio da solicitada constrigao judicial e concursal em relagao
a RJ. E, como concursal, esse juizo da recuperagao judicial tern considerado todos os creditos,
cuja demanda iliquida tenha se iniciado em razao de fato jundico que precede o deferimento do
processamento da Recuperagao Judicial ocorrido em 20/06/2016, ainda que a sentenga ou
transito em julgado sejam posteriores, posigao adotada com base na jurisprudencia mais atual do
STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). Com efeito, definida a concursalidade a penhora nao
podera ser realizada, eis que devera o credito ser devidamente habilitado na forma prevista no art.
9° e ss da Lei 11.101/2005, e do contrario - ser for extraconcursal - informe-se a este juizo para
fins da autorizagao na forma prevista no despacho procedimental relative as penhoras em garantia
das execugoes que visam a satisfagao dos creditos extraconcursais

i

11-Fls. 305.819 (Oficio Vara do Trabalho de Paranavai): Indefiro, pois, os creditos Fiscais nao
estao sujeitos ao regime da Recuperagao Judicial (§ 7° do art. 6° da Lei 11.101/2005, nao cabendo
assim sua habilitagao ao regime.

12- FIs. 305.820/305.822 (Oficio Foro Regional de Mandaguari): O credito informado esta
sujeito ao regime da recuperagao judicial, uma vez que o ingresso da referida agao que culminou
com sua constituigao precede ao ingresso da RJ (20/06/2016), o que importa dizer que o fato
juridico que desencadeou a lide igualmente a precede, condigao que a jurisprudencia mais atual
do STJ tern adotado para declarar a concursalidade (Resp 1.447.918 e 1.634.046). Com efeito,
inadequada e a manutengao da penhora realizada nas contas das Recuperandas, devendo o
referido credito ser habilitado na forma do art. 9° da Lei 11.101/2005, sob pena de quebra do pars
conditio creditorium. Oficie-se, informando.

13FIs. 305.826; 305.827 (Oficio JESP CERRO AZUL): Encaminhe-se o oficio ao Administrador
Judicial na forma do despacho procedimental que tratou das penhoras para garantia dos creditos
extraconcursais. Sem prejuizo, oficie-se informando.

14- FIs. 305.886/305.892 (Pet. Amanda Cristina Bahl Feijo): Caso seja confirmado realmente a
extraconcursalidade do credito declinado, este sera garantido na forma do despacho
procedimental de fls. 297.336. Sem prejuizo, oficie-se ao 3° JEC de Curitiba, a vista do contido no
document© de fls. 305.888, na forma determinada no item 10 deste despacho.
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15- FIs. 305.949/306.078 - Como destaquei na decisao de fls. 294.576/294.577: "Este Juizo e um^r

\

entusiasta da adogao de meios alternatives para solu^ao de conflito, e confia que a mediaga©§
possa resolver o conflito societario. Nao ha duvidas de que sera melhor para todos que esse climtg
de instabilidade e desrespeito as decisdes judicials seja estancado para que o Grupo Ol possa sa N° Prol
recuperar e sair deste processo mais fortalecido." Diante da receptividade a sugestao do Juizo,\
Visto
determine! a instauragao do procedimento de mediagao para que Bratel, Societe Mondiale e as
Recuperandas resolvessem o conflito instaurado. Certamente que essa solugao nao podera
implicar em qualquer alteragao ou modificagao do Plano de Recuperagao Judicial que foi aprovado
pelos credores reunidos em AGC e homologado por este Juizo. A postura da Pharol,
controladora da Bratel, narrada pelas Recuperandas, de se utilizar da mediagao instaurada para
tentar impedir em Portugal a homologagao do piano infelizmente revela que o objetivo deste Juizo
nao esta sendo alcangado. Assim, suspense por ora a mediagao pelo prazo requerido pelas
Recuperandas. Apos, reanalisarei a materia. Intime-se a Bratel para se pronunciar sobre o
alegado pelas Recuperandas.

16- FIs. 306.252/306.386 - O Plano de Recuperagao Judicial do Grupo Oi foi aprovado pelos
credores em AGC realizada em 19/12/2017, homologado por este Juizo em Janeiro deste ano,
tendo as Cortes americana e holandesa proferido recentes decisoes reconhecendo a
homologagao do piano e permitindo que as disposigoes do piano produzam efeitos em suas
jurisdigoes.
A Corte Portuguesa, no inicio deste processo de recuperagao, reconheceu que no Brasil e que se
processa o main proceeding, o que nos leva a crer que a Corte nao tera duvidas em agora
reconhecer os efeitos do Plano em Portugal, na esteira das decisoes de Nova lorque e Holanda.
No entanto, diante da postura da Pharol e Bratel, defiro o pedido formulado pelas Recuperandas e
determine a expedigao de oficio ao Juizo de Comercio de Lisboa informando que: (i) o Plano foi
aprovado pela esmagadora maioria dos credores reunidos em AGC; (ii) o PRJ foi homologado por
este Juizo, nao tendo sido proferida ate o momento qualquer decisao em segundo grau
modificando ou suspendendo a decisao homologatoria, no todo ou em parte; (iii) a justiga de Nova
lorque e a justiga da Holanda ja reconheceram que o PRJ pode produzir efeitos em suas
jurisdigoes; (iv) os ativos das Recuperandas em Portugal estao contemplados no PRJ para fins de
pagamento dos credores concursais e qualquer decisao da Corte Portuguesa que vise, de alguma
forma, afetar esses ativos podera prejudicar o cumprimento do piano.

#

Registro que a Pharol e a Bratel tern todo o direito de perseguir seus direitos, recorrer e ajuizar as
demandas que entenderem necessarias a protegao de seus interesses, mas nao pode o Juizo
aceitar que as acionistas vao a Juizo estrangeiro afirmar que este Juizo tern favorecido as
Recuperandas em razao de forte influencia economica, social e politica e, ainda, afirmar que no
procedimento de mediagao instaurado por este Juizo o piano aprovado por decisao soberana dos
credores pode ser modificado.
Oficie-se, com urgencia.

17- FIs. 306.080/306.103 (Pet. Fernando Jose Dias e Outra): Diante do relatado, diga o
Administrador Judicial.
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18- FIs. 306.104/306.251 (SJR ASSESSORIA E TRADUQAO LTDA-ME): A irresigna^ao qua®
[(
as condipoes propostas e a aprovagao do Plano de Recuperagao Judicial deve ser feita por M3 N° Prl
;s<
recursal propria - agravo de instrumento -.Com efeito, se o credor nao se ateve as disposigoes'e
condigdes estipuladas no PRJ, e se nao ha qualquer justificativa plausivel para nao ter ingressado
Visto
a tempo na plataforma de escolha das formas de pagamento, nao Ihe resta alternativa, senao a de
receber o restante do seu credito, nos termos da Clausula geral. Por fim, esclarego, que a adesao
a mediagao de creditos ate 50.000,00, proposta pelas devedoras e autorizada pelo Juizo realizada antes da AGC - em nada guarda relagao, com as clausulas do Plano, o que nao pode
ser conhecido como justificativa para autorizar a reabertura de prazo ao credor para escolher sua
forma de pagamento. Isso posto, indefiro o pedido.

19- FIs. 306.387/306.392 (Pet. Ol): Defiro, como requerido.

20- FIs. 306.393/306.440 (Pet. Ol): Uma vez que os Embargos de Declaragao apresentados pelo
MP foram acolhidos justamente para corregao do erro material apontado (decisao fls.
305.837/305.839), oficie-se ao pregoeiro, na forma requerida no item 17 de fls. 303.969.

21- Fls. 306.441/306.486 (Pet.. Administrador Judicial): Ciente da apresentagao do RMA do mes de
abril/2018. De-se ciencia ao MP e interessados por meio da publicagao deste despacho.

22- Fls. 306.487/306.490 (Pet. SOCIETE MONDIALE): Anote-se.

23- Fls. 306.491/311.006 (Pet. Ol): Mais uma vez as recuperandas informam a possibilidade de
serem afastadas de processes de licitagao, em vista da condigao transitoria que apontou, nos
resultados do exercicio social de 2017, Indices insatisfatorios para que possam se credenciar pelo
criterio economico-financeiro, agora em cerca de 94 novos certames.
Em recente oportunidade, assim fundamentei minha decisao:
"...Trazem como novo fundament© para sua proposigao, o fato de ja terem publicado, no ultimo
dia 28.05.2018, os resultados financeiros do Grupo Ol referentes ao primeiro trimestre de 2018,
onde se destaca uma substancial evolugao no Patrimonio Llquido das recuperandas, que atingiu o
patamar de R$ 28,9 bilhoes. Com efeito, estando presentes os mesmos motives e razoes
anteriormente apresentados no requerimento de fls. 298.069/298.564, aliado ao fato de que as
previsoes quanto a substancial evolugao do Patrimonio Llquido das devedoras se concretizaram,
replico os mesmos fundamentos e razoes contidos na decisao de fls. 298.639/298.642, para
pedido, estendendo os efeitos da decisao concessiva da tutela de
conhecer e deferir este novo
urgencia em carater incidental conferida, aos certames licitatorios indicados na postulagao.
Oficie-se, na forma requerida nos itens (i) e (ii) de fls. 303.967, e intime-se como requerido as fls.
303.969.''
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciario
Tribunal de Justiga
Comarca da Capital
Cartorio da 7a Vara Empresarial
• Av. Erasmo Braga, 115 Lna Central 706CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 2185
cap07vemp@tjrj.jus.br

P&gina

/
E 311442
e-mail:

Com efeito, inalterada a situagao, e mantidas a motivagao e razoes, estendo mais uma vez a
decisao liminar de fls. 298.639/298.642, agora para deferir na Integra o pleito de fls.
306.941/311.006, determinando assim a expedigao dos oficios na forma requerida nos itens (i), (ii),
(iii) e (iv).

!•
24- Fls. 311.432/331.433 (Pet. Anatel): Ciente do Acordao proferido, que anuiu com a
reestruturagao e pagamento dos creditos bondholders, nos termos da Clausula 4.3.3.2 do PRJ.
De-se ciencia ao administrador judicial e MP.

25 - Fls. 305.794/305.795 - Diante da suspensao do procedimento de mediagao determinado
nesta decisao, por ora, nada a prover.

Publique-se e de-se ciencia pessoal ao MP.
Rio de Janeiro, 26/06/2018.

Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Fernando Cesar Ferreira Viana
Em

//

Codigo de Autenticagao: 4Y5I.7U12.DYRG.W912
Este codigo pode ser verificado em: www.tiri.ius.br - Servigos - Validagao de documentos
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ENC: DFD: Aquisi^ao de 20 linhas telefonicas moveis
Cleber Dias - CRCSC <diretor.administratiy6Wc'rcsG.org.br>
Ter, 19/05/2020 15:19
Para: CPL - CRCSC <cpl@crcsc.org.br>; Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>; Jhonatan
Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br>; Hermelindo Soares - CRCSC <
@J 9 anexos (1 MB)
DFD telefonia.pdf; Certidoes (4).pdf; Proposta internet Claro.pdf; Proposta internet VIVO.pdf; Proposta internet TIM.pdf]
Proposta Line Claro.pdf; Proposta Line TIM.pdf; Proposta Line VIVO.pdf; Plano Anual de Contratacao -PAC_2020.pdf;

: Visto

Boa tarde.
Autorizo abertura do processo, considerando termino da vigencia do contrato atual, justificativa da
area demandante, parecer da Coordenagao do departamento de Governanga e Conformidade e
manifestagao da coordenagao do departamento Contabil-Financeiro a respeito da disponibilidade
orgamentaria. Para providencias. A disposigao.

Cleber Dias

£] CRCSC

Diretor Administrative e de Infraestrutura
+55 (48) 3027-7041
diretor.administrativo@crcsc.ora.br | http://www.crcsc.ora.br

CDNSOte IXGWUL 08 COMttBMMDB
Oe&AMftCtfAftKA

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

yBALNEiSSO CAWBORXJ* SC» I;6 /• . t.a H

a-0 7 u •]

De: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.org.br>
Enviado: terga-feira, 19 de maio de 2020 14:59
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>; Cleber Dias - CRCSC
<diretoradministrativo@crcsc.org.br>
Assunto: RE: DFD: Aquisigao de 20 linhas telefonicas moveis
Boa tarde
Ha disponibilidade orgamentaria, uma vez que com a abertura deste processo iremos cancelar o
empenho existente para Ol Celulares, contrato que tern seu termino em 01/06/2020.
Atenciosamente,
Hermelindo Junior Soares

CRCSC
CONSOM RCSXMM. 08 COtfUSUDAM
De&AMtACMTARMA

Coordenador Departamento Contabil-Financeiro
Contador CRCSC 33.374/0-2
+55 (48) 3027-7013
coordenador.contabil@crcsc.oro.br | http://www.crcsc.ora.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

https://outlook.office.com/mail/cpl@crcsc.org.br/inbox/id/AAQkADg1MjZjMWFhLTViYzktNDM4NS1hMDAxLTA0MDI3NWQwMzFjNgAQAB%2BDp...

1/4

Email - CPL - CRCSC - Outlook

16/06/2020

De: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Enviado: terfa-feira, 19 de maio de 2020 14:13
Para: Cleber Dias - CRCSC <diretor.administrativo@crcsc.org.br>'
Cc: Hermelindo Soares - CRCSC <coordenador.contabil@crcsc.brg.br>
Assunto: ENC: DFD: Aquisigao de 20 linhas telefonicas moveis
Sr. Diretor
Considerando prevista respectiva contratagao nos Pianos de Trabalho e Anual de
Contratagoes de 2020 (anexo), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade;
Considerando planejamento da contratagao adequada as necessidades efetivas para o
atingimento dos objetivos da Entidade;
Considerando realizagao de procedimento administrativo legal de contratagao na
administragao publics;
Com proposito de agregar valor ao processo interno de contratagoes, apoiando assim a
gestao do CRCSC.
Registramos ACOLHIMENTO da respectiva solicitagao no que se refere a motivagao e
justificativa.
Quanto a disponibilidade orgamentaria, solicito avaliagao e manifestagao do
Coordenador do Departamento Contabil-financeiro.
Ato continuo, segue para analise e deliberagao desta Diretoria, encaminhando decisao para
o Depto de Infraestrutura com copia a Coordenagao de Governanga.
Valor medio mensal proposto por linha (individual) = R$ 51,66 / mes
Valor medio mensal proposto para 20 linhas (pacote) = R$ 873,20 / mes
Valor medio proposto para 20 linhas de Junho a Dezembro (7 meses) = R$ 6.112,40

Contabilidade (Junior), conhecimento e consideragoes.
I Plano de Trabalho • 2020
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COMUNlCA£AO E TELECOMUNtCA^OES -ATtVO

pBsirva^a^
SERVtgOS DE TELECOMUNICA^OES:

■' J j

Ot S/A
CONTRATO DE TELEFONIA FIXA E (WOVEI PARA A SEDE DO CRCSC E MACRODELEGACIAS:
VALOR ANUAU RS 20.000,00

! SERVrgOS DE INTERNET:
BSI BANCO DE SERVINGS DE INTELIGENCIA LTDA.
VALOR MIEN SAL = R$ 195,00
R$ 195,00 x 4 (JAN A ABR1U2020) - 780,00
R$ 185,00 X 1,03 = 201,00 x 6 (MAI A DEZ/2020) = R$ 1.608,00
TOTAL 780,00 ♦ I^OSJJO = 2.400,00

*

INTERNET PARA AS MACRODELEGACIAS:
6(MACRODEL£GAClAS) x R$ 150^0(MENSAL) x 12(MESES) = RS MAQOflO
l
CONTRATA£AO DE 2 LINKS DEDICADOS SEN DO UM DE lOOmb E OUTRO DE 50mb
RS 5.000,00(MEN SAL) x 12(MESES) = RS 60.000,00
DOTA^AO EXTRA PARA EVENTUAIS CONTRATA^OES AIN DA NAO CONTRATADAS = RS 5.000,00
I TOTAL DA DOTA£AO = RS 81.800,00

Atenciosamente,
Martinho Nunes Santana Neto

£2 CRCSC
QONSaxO RCOOKM. DCMMUBUOAOfi
KSANMCASARtM

Coordenador de Governance e Conformidade
Contador CRCSC 021513/0
+55 (48) 3027-7022
coordenador.Qovemanca@crcsc.org.br
| http://www.crcsc.ora.br

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro - Florianopolis • SC - CEP: 88015-710

De: Pamela Parizotto - CRCSC <licitacaol@crcsc.org.br>
Enviado: terga-feira, 19 de maio de 2020 11:01
Para: Martinho Santana - CRCSC <coordenador.governanca@crcsc.org.br>
Cc: Jhonatan Costa - CRCSC <coordenador.licitacao@crcsc.org.br>
Assunto: DFD: Aquisigao de 20 linhas telefonicas moveis
Martinho bom dia,
Seguem DFD, certidoes e orgamentos referentes ao protocolo 2020/000044.
Saliento que solicitamos orgamento para um consultor comercial que nos encaminhou o prego de 3
operadoras distintas. No entanto, estamos encaminhando tambem o orgamento extraido do site de
cada operadora a fim de comprovar que o prego fornecido pela Line Consultoria e compatfvel e ate
inferior, como no caso da Claro e da TIM, que o valor de mercado.
https://outlook.office.com/mail/cpl@crcsc.org.br/inbox/id/AAQkADg1MjZjMWFhLTViVzktNDM4NS1hMDAxLTA0MDI3NWQwMzFjNgAQAB%2BDp...
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Favor considerar para fins de analise os orgamentos enviados pela Line Consultoria e no caso da TIM,
a proposta n9 1.
Atenciosamente,
Pamela Duart Araujo Parizotto

gj CRCSC

Auxitiar Administrative
+55 (48) 3027-7003
licitacao1@crcsc.orQ.br | http://www.crcsc.oro.br

CONSOHO REOOKAL DGCCMIASUMK
0£SAKCACATAftKA

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro • Florianopolis - SC - CEP: 88015-710

Cong^so

SER CONTABIL HUMANO, DIGITAL E ETICO.

https://outlook.office.eom/mail/cpl@crcsc.org.br/inbox/id/AAQkADg1MjZjMWFhLTViYzktNDM4NS1hMDAxLTAOMDI3NWQwMzFjNgAQAB%2BDp...
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Visto

Florianopolis, 08 de junho de 2020.
De: Comissao Permanente de Licitagoes
Para: Presidente
Assunto: CONTRATAQAO DE 20 LINHAS TELEFONICAS MOVEIS
Senhor Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC,
Conforme solicitagao do Departamento de Infraestrutura analisada pelo
Coordenador de Governanga e Conformidade, tendo 'em vista o valor da contratagao e
todos os recursos que seriam dispendidos para execugao de um processo licitatorio, com
intuito de salvaguardar os recursos humanos e financeiros desta casa, sugerimos a
elaboragao de Processo Administrative de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art.
24, inciso II da Lei 8.666/93, que estabelece ser dispensavel a licitagao para outros
servigos e compras, que nao sejam obras e servigos de engenharia, de valor ate 10% (dez
por cento) do previsto na alinea “a", inciso II do art. 23 da mesma lei, valor este
estabelecido em R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reals), para a aquisigao em
questao.
Cumpre observar a IN MPDG 05/2014, a qual dispoe sobre o procedimento
administrative para a realizagao de pesquisa de pregos para a aquisigao de bens e
contratagao de servigos em geral.
O Setor solicitante encaminhou pesquisa de prego que se enquadram nos incisos
III e IV, art. 2°, da IN MPDG 05/2014, atendendo, concomitantemente, o art. 3° da
supracitada IN, motive pelo qual considera-se apta a referida pesquisa. O orgamento foi
solicitado a um consultor comercial, que encaminhou o prego de 3 operadoras distintas.
No entanto, estao sendo encaminhados tambem os orgamentos extraidos dos sites de
cada operadora, a fim de comprovar que os pregos sao compativeis com o valor de
mercado.
Os orgamentos possuem valores relativamente equivalentes, entretanto, conforme
e-mail encaminhado, anexo ao processo, a Line Consultoria manifestou-se informando nao
poder nos atender por sermos uma Autarquia. Entramos em contato com a operadora Ol,
atual fornecedora dos servigos, que nos encaminhou uma proposta inferior as extraidas
diretamente nos sites das outras operadoras.
Ainda, a empresa ganhadora da contratagao em questao nao apresenta
regularidade fiscal, no entanto, esta amparada por decisoes judiciais, anexas a este
processo, enquanto perdurar sua situagao de “recuperagao judicial”.
Assim, solicitamos autorizagao para abertura de processo de DISPENSA DE
LICITAQAO, nos termos acima citados.

u\]
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvjildo Rodrigiit's Cabral, 1900 — Floriaftopotis/SC — C.P. 76 — Glr.P 8S0 I5-710 — l orn- (4S) 3027-7007 — E-mail: col@crcsc.org.br - mvw.crcsc.org.br
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CMOE

DESPACHO
Tendo em vista a analise do Coordenador de Governanga e Conformidade desta casa,
somado ao comunicado da Presidente da Comissao Permanente de Licitagoes, referente
a CONTRA!AQAO DE 20 LINHAS TELEFONICAS MOVEIS; AUTORIZO abertura de
Processo Administrative de DISPENSA DE LICITAQAO, nos termos do art. 24, inciso II da
Lei 8.666/93.
Florianopolis, 08 de junho de 2020.

CLEBEp DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC

Av. Osviildo Rodrigues Cabral, 1900 - Fiorianopolis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - Fone (4.9i 3027-7007 - E-mail: cpl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

.to

PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 27/2020
Certifico, para os devidos fins que se fizerem necessarios, que nesta data autuei o
presente Processo de Dispensa de Licitagao n° 27/2020, conforme autorizagao do Diretor
de Administragao e Infraestrutura do CRCSC.
Florianopolis, 08|

■tunho de 2020.

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. Osvftido Rodrigues Cabral, 190(1 - Flonanopolis/SC - CP. 7b - CEP 8S0I5-710 - Fone (48> 3027-7007 - E-mail: cnl@crcsc.oiy.hr - mvw.crcsc.org.br
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Departamento de Contabilidade
PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 27/2020

1

Senhor Contador,
Favor realizar reserva orgamentaria para atender solicitagao do Departamento de
Infraestrutura, devidamente autorizada pela Diretoria de Administragao e Infraestrutura do
CRCSC e conforme objeto e mapa de pregos.
..
C°MPARATIVP DBPREC08
Objeto:.CONTRATAQAO DE^'dilirMHAS JELEFONICAS^MOVEIS.
VALOR
MENSAL (FOR
LINHA)

VALOR MENSAL
(20 LINHAS)

Ol S.A

R$ 39,00

R$J80,00

CLARO

RS 49,99

PRESTADOR

5V-

TIM

R$ 49,99

VIVO

R$ 54,99

3-

\\

&VALOR TOTAL (12
ft
MESES)

R$ 11:997,6 ^

;■ -i?

R$ 1:099,80

‘

EFISCAL

.’10

- ’ R$ 9.36Q 00*

R$ 999.80:
R?J99.80

CLASSIFICAgA
O

REGULARIDAD

fc

...
&
R$11.'997,6

, m R$ 13.197,6 :

•

CONSUUTAOA’
:NAO!CONSULTADAr

- ^ :,;nao:
=: GONSULTADA

•-

;rmM

X-i

Vencedor: Ol S.A

Florianopolis, 08 de junho de 2020.

II

PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av. O.svnldi) Rodrigues Cabral, I WO - l-'lorianopolis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - Tone (48) 3027-7007 - E-innil: cnl@crcsc.arg.hr - www.crcsc.org.hr
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SC
Sistema de Controle Orpamenterio
NOTA DE RESERVA ORQAMENTARIA

15.06.2020
09:42

Numero da Reserva

Ano do Exercicio

Data da Reserva

Processo

359

2020

15.06.2020

PA37DL27/20

6.3.1.3.02.01.036

Projeto

Descrigao da Conta

Conta de Despesa

SERVigOS DE TELECOMUNICAQOES

SubProjeto

5006-COMUNICAQAO E

Valor Total da Reserva

Historico da Reserva
VALOR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NO
EXERCICIO DE 2020.

4.680,00

Valor por Extenso
Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta Reals

Dotagao Atualizada

Reservas Acumuladas

Valor desta Reserva

Saldo Atual

35.000,00

30.315,56

4.680,00

4,44

, 15 de Junho de 2020,

RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presigente do CRCSC

CLEBER DIAS
Dlretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

\

HERME^Whb JUNIOR SCARES
ContadorCRSSC 033374/0

0£SANTACATWSNA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2020 - DISPENSA DE LICITAgAO 27/2020
Consideragoes:
Considerando a necessidade descrita, foi feita a Nota de Reserva Orgamentaria na conta
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIQOS DE TELECOMUNICAQOES, N° 359 no valor de R$
4.680,00, podendo prosseduir o proce^b de contratagao. Valor referente a seis meses do
exerclcio financeiro do anq'de 2020.

RM^lKltiO JUNIOR SOARES
i
SetoyDontabilidade
'
15/06/2020

Encamlnhamento a Vice-Presidente de Administragao e Flnangas:

RAQUEL DE CAfSSlA SOUZASPUTO
Vice-presidente de mdm. eTTnangas
De acordo 115/06/2020

Av. Osvnido Rodrigues Cabral, 1900 - Honanbpolis/SC -C.P. 7f»- CEP 8801S-710 - Eone (48) '3027 -7007 - E-mail: cnl@crcsc.org.br ~ www.crcsc.org.br
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gj CRCSC
PORTARIA CRCSC ft* 020, DC OS OS JANEIRO DE ^20.
BMtabthc* ot irttso^tiM ds ComMo d%
UcfU^Oss do CRCSC psrs o too d« 2020.
A PRfilDiNTE DO CONSELHO ftSOIONAlL DR COfITABHJDAOe DS
SANTA CATARINA, no uso do cutt tfrlbufoOoo (OfiOls • rsofmooSMt
RESOLVE:
Art. 1* Ofttyisr ot omprogadot Pamata Ooart Aradio Partcotto, maotoJla
307, Jtwittan Albarto Cotta, matfoult 2M • Iron* Sutoot dot R4t mtSfoult 65, ao0«
Prttkltool* da prlmaln. part oompor a ComMo da Uotoodat do CRCSC.
Art 2* Nt auttncla da PwMdaiHt da ComNM*o, Jhonaten Atbarto Coata,
mXrio^a 254, •atumk* at funptoa da PrHktama da ComlaaSo da UoSagao,
Art 3* Datlgnar oa fUndoMdoa Eduardo Samoa Olvalra, matdouia 252 a
Laaodro Plohalm, matrteula 238, oomo mplantaa.
Art ^ Ot tmbalhoa raaixadot am aaaUo aario aaoratarladoa por um dot
mambroa da ComlMlo, daalonado palo PraNdanta.
Art 6* Compata A ComteaAo a habUKaolo pralmlnar, a tnacrioio am
ragtatro oadutrsl, a «ut aftaraplo ou oanoalamamo, o proMtaamanto a AAfarnamo dca
propottaa.
Art t* Sate poftarla anbs am vigor a part* daate data, tando \4g4octe ate
31 da dazambro da 2020, podando tar afttttda ou rtvogada a guateuar tempo, pate
PraUdaote do CRCSC, eonterma oorwaoilnola admlfitatratlva,
Art 7* Fleam rtvogada* at Portartea qua tratam do

da term#

eonbSrte.
DSaa dftnote aoa intaraatadoa a oumpra^aa.
Contedom RObtalUbara MagalhSaa
Prawdante

tMan» (4q aMMNO fax Mir-roM
aftao|ioca&eiaar - wwowarnM**

Av. O-svnUlu Rodrigues Cabrol, l^ftO - RoriHiiopoHs/SC.' — t'.P. 76 - CEP 88015-710 - Font (48) 3027-7007 - E-imiil: cnl@crcsc.org.hr - mvw.crcsc.org.hr
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CON3£LHOREG(OMflLO£(^))'n7'fiaJDADE
CESAhnaCATASfNA

PORTARIA CRCSC N° 087, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.
■>

; Estabelece limites e instancias de
governanga para
a
contratagao e
pagamento de bens e servigos e de gastos
com diarias e passagens no ambito do
Conselho Regional de Contabilidade de
: Santa Catarina.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuigoes iegais e regimentais,
Considerando que a entidade compete estruturar-se internamente no
sentido de melhor atender as finalidades para as quais foi criada;
Considerando o disposto no artigo 38 da Lei 8.666/93 e o art. 12 da Lei n.°

9.784/99;
Considerando as atribuigoes do Presidents em autorizar os pagamentos,
movimentar contas banc£rias, assinar cheques e demais documentos de credito emitidos
pelo CRCSC, juntamente com o Diretor ou outro que o substitua, designado por ato
proprio, bem como em delegar competencias e atribuigoes, definindo e estabelecendo a
co-responsabilidade de gestSo, fixadas no Regimento Interne do Conselho Regional de
Contabilidade de Santa Catarina;
Considerando a necessidade de padronizar procedimentos e fixar limites e
instancias de govemanga para autorizar a contratagao e pagamento de bens e servigos,
bem como autorizar a realizagao de despesas com dterias e passagens no Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina;

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer os limites e instancies de governanga para aprovagSo
de atos que geram despesas com a contratagao e/ou pagamento de bens e servigos e a
realizagao de despesas com diarias e passagens no Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina.
Art. 2° Fica delegada a competencia para autorizar os seguintes atos:
'EL
■iV

Aprovar o Termo de
Referencia / Projeto
Basico
Autorizar oPedido de
Contratagao nos casos
de registro de pregos

Qualquer Valor

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Qualquer Valor

Presidente do
CRCSC

Diretor Institucional e
de Relacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administrag§o e
Finangas
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Autorizar o termo de
abertura de processo de
licitapao para
contratagdo de bens e
servipos

Ratificar a dispensa de
iicitap3o (incisos i e li do
art. 24 da Lei 8666/93)
Ratificar a dispensa de
licitapao (demais
situapdes do art. 24 da
Lei 8666/93)
Ratificar a inexigibilidade
de licitapao

At6R$ 17.600,00,

Diretor de
Admfnistragiao e
Infraestrutura

Acima de R$
17.600,00

Presidente do
CRCSC

Ate R$ 17.600,00:
para Servipos e
Compras e ate :
R$ 33.000,00 para
Obras e Servipos
de Engenharia I

Diretor de
Administrapao e
infraestrutura

Diretor Institucional e
de Reiacionamento
com o Profissbnal

Qualquer valor '

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Homologar/revogar/
anular licitapbes
Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Ratificar adesSo a Ata de
Registro de Prepos

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Assinar contratos de
aprendizagem e termos
de estagio

Qualquer valor

Decidir recurso
administrative das
licitapdes

Ate R$ 17.600,00
Assinar contratos
administrativos ou a
prorrogapao e rescisao
de contratos em vigor e
Atas de Registro de
Prepos

Aprovar o Pedido de
Renovap§o Contratua!

Autorizar a concessSo de
didrias e passagens em
_______ viagens_______

De R$ 17.600,00

Ate
R$ 1.430.000,00

Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura
Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura
Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Diretor Institucional e
de Reiacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas. Em sua
aus^ncia, Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura
Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas
Diretor Institucional e
de Reiacionamento
com o Profissional
Diretor Institucional e
de Reiacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Cpntrole Interne

Presidente do
CRCSC

Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Ate R$ 17.600,00:

Diretor de
Administrapao e
Infraestrutura

Acima de
R$ 17.600,00

Presidente do
CRCSC

Qualquer valor

Presidente do
CRCSC

Diretor Institucional e
de Reiacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas
Vice-presidente de
Administrapao e
Finanpas

Acima de
R$ 1.430.000,00;
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Solicitar o pagamento
por meio do formulario
Ordem de Pagamento

Qualquer valor

Autorizar a remessa de
recurso para o exterior

Qualquer valor :

Presidente do
CRCSC
Presidente do
CRCSC

Autorizar a ordem de
debit© no sistema
bancario

Qualquer valor :

Autorizar as Notas de
Reservas

Qualquer valor

Assinar Notas de
Empenho

Diretor de
AdministragSo e
Infraestrutura

Qualquer valor

Diretor de
Administrate e
infraestrutura
Diretor de
Administrate e
Infraestrutura
Presidente do
CRCSC, Diretor de
Administragao e
Infraestrutura e
Coordenador do
Departamento
Contabil-Financeiro

Diretor Institucionai e
de Reiacionamento
com o Profissional
Vice-presidente de
Administragao e
Financas
Vice-presidente de
Administrate e
Financas
Diretor Institucionai e
de Reiacionamento
com o Profissional
Coordenador do
Departamento
Contcibil-Financeiro
Vice-presidente de
Administrate e
Financas, Diretor
institucionai e de
Reiacionamento com
o Profissional e
Contador do
Departamento
Contabil-Financeiro.

Qualquer valor :

Diretor de
Administrate e
Infraestrutura

Demonstrates
Contabeis e Notas
Explicativas

Qualquer valor ;

Presidente do
CRCSC, Diretor de
Admtnistrag§o e
Infraestrutura e
Coordenador do
Departamento
Contabil-Financeiro

Aprovar a folha de
pagamentos dos
funcionarios

Qualquer valor

Diretor de
AdministragSo e
Infraestrutura

Vice-presidente de
Administrate e
Finangas, Diretor
institucionai e de
Reiacionamento com
o Profissional e
Contador do
Departamento
Contabil-Financeiro
Diretor Institucionai e
de Reiacionamento
com o Profissional

AprovagSo suprimento
de fundos

Valor limite por
suprido
estabelecido em
Portaria

Diretor de
Administragao e
Infraestrutura

Diretor Institucionai e
de Reiacionamento
com o Profissional

Atestado de Capacidade
Tecnica

Qualquer valor

Diretor de
AdministragSo e
Infraestrutura

Diretor Institucionai e
de Reiacionamento
com o Profissional

Autorizar remanejamento
orgamentario entre
projetos

Diretor Institucionai e
de Reiacionamento

Art. 3° Em todos os documentos que dao suporte a despesa deve constar,
obrigatoriamente, junto da assinatura, a data e a identificacSo da pessoa (nome e cargoV\
que esta autorizando.
*

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900-Centro- Florian6polis/SC-CEP:860l5-710
Tetefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@CTcsc.org,br - www.crcsc.org.br

Av. OsviiUio Rodrigues Cabral, 1900- Roiianopolis/SC - CP. 76- CEP 88015-710- f'onc (481 3027-7007 - E-mail: cnl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

.'-V,V •

:CRCIS
•'

oesANTAMrim* , ‘

CONSHHO KQONM.DE CONmBIUDADE
DESANTACATAKINA

Art. 4° O presidente, Vice-presidente oil funcionario nao pode aprovar as
despesas emitidas em seu nome.
;
—
Art. 5° Esta portaria entra'am vlcpr na data de sua assinatura.
Art. 6° Fica revogad/a PortariafcRCSC n!° 073, de 19 de junho de 2019.

m -*
teemann

Contai

’Freiidente
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Da: Comissao Permanente de Licitagao
Para: Depto. Juridico CRCSC
PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2020 - DISPENSA DE LICITA?AO 27/2020
Assunto: Parecer Juridico.
Senhor Assessor Juridico,
Encaminhamos o Processo Administrativo 37/2020, tipo Dispensa de Licitagao N° 27/2020,
que tern por objeto a CONTRATAQAO DE 20 LINHAS TELEFONICAS MOVEIS, a fim de
que seja emitido o competente parecer sobre o referido processo, nos termos do art. 24,
inciso II, da Lei 8666/93.
Florianopolis, 16dejunho de2020.
Atenciosamente

i LL
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

Av, Osvaklo Rodrigues Cabral, 1900 - Honanopolis/SC - C.P. 76 - CEP 88015-710 - Eone (48> 3027-7007 - E-mail: cnl@crcsc.org.br - www.crcsc.org.br

-v

MINUTA DE CONTRATO
Dispensa de licita^ao/lnexigibilidade - Baixo valor
SERVING
PRESTAgAO DE SERVigO SEM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA
OBS:ELABORADO DE ACORDO COM O MODELO DE CONTRATO DA AGU (PREGAOCONTRATO - servicos)

MODELO
TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAgAO DE SERVigOS N°......ENTRE O CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede no Avenida
Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro, na cidade de Florianopolis/SC, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 83.901.983/0001-64 neste ato representado(a) pelo seu Diretor Sr. CLEBER DIAS,
doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)

n°

sediado(a) na ......................

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
,, em

CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
Identidade n°

expedida pela (o)

que consta no Processo n°

................. doravante designada
......, portador(a) da Carteira de

., e CPF n°

, tendo em vista o

e em observancia as disposi^oes da Lei n° 8.666,

de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990
- Codigo de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da dispensa de licitagao n° 37/2020, mediante as clausulas e condiqoes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento e a contrataqao de services de AQUISigAO DE 20
LINHAS TELEFONICAS MOVEIS, que serao prestados nas condigoes estabelecidas:
1.1.1 Minutos ilimitados (Ligagoes locais e DDD para celular e fixo de qualquer operadora) +
3G de dados moveis.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de 12 meses contados da assinatura do
contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRE^O
3.1.
3.2.

O valor total da contratagao e de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reals) mensais.
No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.

CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO ORgAMENTARIA

4.1.

As

despesas

decorrentes

desta

contratagao

estao

programadas

em

dotagao

orgamentaria propria, prevista no orgamento do CRCSC para o exercicio de 2020, na
classificagao abaixo:
Conta:

5.
5.1.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis,

contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei
n° 8.666, de 1993.
5.2..

A apresentagao da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 2 (dois) dias,

contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagao a que aquela
se refer!r.
5.3.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor

competente, condicionado este ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagao aos servigos efetivamente prestados e aos materials empregados.
5.4.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por
exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia,
o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprdvagao da regularizagao
da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.

\V
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Constatando-se, junto ao SICAF, a -situagao de irregularidade da contratada, sera [o
5.5.
•. r-.'
.
providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situa^ao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual penodo, a criterio da contratante.
5.6.

Nao havendo regulariza^ao ou sendo a defesa considerada improcedente,

a

contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
i

quanto a inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessaries para garantir o
recebimento de seus creditos.
5.7.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a

rescisao contratual nos autos do process© administrative correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
5.8.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,

ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situa^ao
junto ao SICAF.

5.9.

Somente por motive de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico

de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante, nao sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no
SICAF.
5.10.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao

aplicavel.
5.11.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retengao

tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida

Lei

Complementar.
5.12.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, e calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

'S•*>
opf')
Proci

o

>0

Visto^^x^

C/D
O

I = (TX)

I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERA^OES

6.1 O presente contrato nao sofrera reajuste pelo prazo de 12 (doze) meses contatados da
data da assinatura, a excegao das situates previstas no art. 65, I, d da lei 8.666/93.
6.1. Em caso de prorrogagao da vigencia do presente instrumento contratual podera ser

#

aplicado o INPC, para corregao do valor, ou outro que venha substitut-lo.
6.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos
ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
6.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.

CLAUSULA SETIMA - EXECU^AO DOS SERVIQOS E SEU RECEBIMENTO

7.1.

A execugao dos servigos sera iniciada a partir de 01 de junho de 2019.

7.2.

Os servigos serao recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a)

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior
verificagao de sua conformidade com as especificagoes constantes na proposta.
7.3.

Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificagoes constantes na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de
penalidades.
7.4.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do

recebimento provisorio, apos a verificagao da qualidade e quantidade do servigo executado e
materiais empregados, com a consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.
7.4.1.

Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitive
no dia do esgotamento do prazo.
7.5.

O recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade da

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

8.

CLAUSULA OITAVA- FISCALIZAQAO

8.1.

Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorrencias relacionadas com a execu<;ao e determinando o que for necessario a regularizagao
de falhas ou defeitos observados.
8.2.

A fiscalizaqao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeiqoes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
*

8.3.

O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias

relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou

defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providencias cabiveis.

9.

CLAUSULA NONA - OBRIGA^OES DA CONTRATANTE

9.1.

Sao obrigagoes da Contratante:

9.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providencias cabiveis;

9.3.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no curso

da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

9.4.

Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso

de comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do orgao
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista;

9.5.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e condigoes

estabelecidas neste contrato;

9.6.

Efetuar as retengoes tributarias de acordo com a legislagao.

10.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAgdES DA CONTRATADA

10.1.

Executar os services conforme especificagoes^constantes na proposta, com a alocagao

dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alem de
fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e utensilios necessaries, na qualidade e
quantidade especificadas em sua proposta;
10.2.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expenses, no total ou em parte, no

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os services efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre<;6es resultantes da execu^ao ou dos materials empregados;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infra^ao administrative nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em decorrencia da
contratagao; ensejar o retardamento da execugao do objeto; fraudar na execugao do contrato;
comportar-se de mode inidoneo; cometer fraude fiscal; ou nao mantiver a proposta;
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infragoes acima discriminadas ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
11.2.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
11.2.2. Multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, ate o limite de 15 dias;
11.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.
11.2.2. Multa compensatoria de ate 25% sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;
11.2.2.1. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obriga^ao inadimplida;
11.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administraqao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dois anos;
■ 11.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido
o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;
11.3. A aplicagao de multa nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangoes cabiveis.

a
11.4. A recusa injustificada da Adjudicataria enh'assinar o Contrato, apos devidamente lo
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, equivale a inexecugao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
11.5. A aplicagao de qualquer penalidade nao exclui a aplicagao da multa.
11.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a
administrative

que

assegurara

o

contraditorio

e

a

ampla

defesa

em

processo

observando-se

o

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993; e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
11.7. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
11.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos
na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.
11.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.
11.9.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.10.

As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1.

O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art.

78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo das sangoes aplicaveis.
12.2.

E admissivel a fusao, cisao ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisites de
habilitagao exigidos para a contratagao; sejam mantidas as demais clausulas e condigoes do
contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.
12.3.

Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
12.4.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.5.

O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

12.5.1. Balango dos eventos contratuais.ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentosja efetuados e atnda devidos;
12.5.3. Indenizaqoes e multas.

13.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAQOES

13.1.

E vedado a CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
13.1.2. Interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICAgAO

14.1.

Em virtude dos principios da economicidade e eficiencia, a publicidade sera feia por

meio do Portal Transparencia.

15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1.

Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Codigo de Defesa do Consumidor e normas e principios
gerais dos contratos.

16.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

16.1.

O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.
de.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

de 20.

CRCIC
CONSELHO REGtOJAL DE COf^TABaJDADE
D£ SANTA CATARINA

Florianopolis, 22 de junho de 2020
De: Depto. Juridico CRCSC
Para: Comissao Permanente de Licitagao

REF.: Parecer Processo Licitatorio N°. 37/2020
Dispensa de Licitagao N° 27/2020

Este Departamento Juridico foi solicitado a emitir parecer
relative ao processo em epigrafe, cujo objeto e a “CONTRATACAO DE 20 LINHAS
TELEFONICAS MOVEIS”
Importante salientar que o exame dos autos processuais se
restringe aos seus aspectos juridico-formais, excluidos, portanto, aqueles de natureza tecnica
e aqueles relatives a fmalidade do ato (correspondencia entre a pretensao da Administragao
e o interesse publico primario ou secundario). A premissa pressuposta aqui e a de que o a
autoridade competente age em adequagao as necessidades da Administragao e as atribuigoes
conferidas legalmente a este ente autarquico. Ou seja, cabe a este departamento consultivo
opinar EXCLUSIVAMENTE sobre a forma de contratagao a ser utilizada pela
Administragao. Foge ao escopo deste parecer questoes relativas a fmalidade do ato
administrative, em favor do qual ha presungao de legitimidade/legalidade.
No que tange a forma, a contratagao pode ser realizada por
dispensa da licitagao, uma vez que o valor do servigo contratado e inferior aos limites
estabelecidos no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, permitindo sua escolha pautada nos
principios da economicidade e celeridade.
Quanto a minuta do instrumento de contrato, apesar de
facultativa no caso em aprego (Lei 8.666/1993, art. 62, caput), a sua redagao contempla os
requisites expostos nos incisos do art. 55 da Lei 8.666/1993, alem de nao apresentar vicio
que possa turbar a validade do negocio. Salienta-se, no entanto, que os valores das multas
aplicaveis no caso de inexecugao total ou parcial do objeto deveriam ser previamente
determinaveis por ambas as partes do negocio juridico. Nesse sentido, recomenda-se que os
percentuais aplicaveis sejam exatos (exemplo: “multa moratoria de 0,2% por dia de atraso”
ou “multa compensatoria de 25% sobre o valor total do contrato”), e nao variaveis (exemplo:
“multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso” ou “multa compensatoria de ate 25% sobre
o valor total do contrato”).
Enfim, ratifica-se, no que couber, os argumentos utilizados no

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Florianopolis/SC -CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br - www.crcsc.org,br
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documento de solicitaQao de abertura deste processo, elaborado pela Presidente da Comissao
Permanente de Licita^ao desta Casa, de modo a evitar tautologia.
Do exposto, com as considera^oes/retificapoes formuladas
neste parecer, o processo em analise e de ser aprovado pelo Departamento Juridico.
E o parecer.

Advogado
OAB/SC 38.535

Rua Osvaldo Rodrigues Cabral,1900 -Centro- Florianopolis/SC -CEP:88015-710
Telefone: (48) 3027-7000 Fax: (48) 3027-7008
crcsc@crcsc.org.br-www.crcsc.org.br

mmrn

CONSELMO R£Gi0i<WLr0Ea»lTAfigj6A££

otswiKCAtmiu.'

PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2020 - DISPENSA DE LICITAgAO 27/2020
ATO DE DISPENSA DE LICITAgAO E ADJUDICAQAO
Objeto: CONTRATAgAO DE 20 LINHAS TELEFONICAS MOVEIS
Prego total: R$: 14.040,00
Fundamentagao: art. 24, inciso II.
A assessoria jun'dica recomendou, no que que diz respeito a minuta contratual,
alteragoes das clausulas referentes as multas nos casos de inexecugao total ou parcial do
objeto, fixando valores exatos e nao variaveis nos percentuais aplicados. No entanto, a
Comissao de Licitagao desta casa utiliza como modelo para as minutas contratuais, nos
casos de dispense e inexigibilidade, os disponibilizados pela AGU e que ate o momento
nao apresentaram alteragoes ou atualizagoes. Portanto, a Comissao de Licitagao decidiu
por utilizer a minuta vigente, podendo ser substituida de acordo com as atualizagoes
publicadas pela AGU.
Conforme autorizagao para abertura do processo do Diretor de Administragao e
Infraestrutura do CRCSCe de conformidade com o Parecer Juridico, a comissao
permanente de licitagao concluf que a contratagao dos servigos ppssui fundamentagao
legal, assim, fica DISPENSADA A LICITAgAO E ADJUDICADOo objeto do presente
certamepara Ol M6VELS.A-CNPJ: 05.423.963/0001-11.
Criterios de Publicidade do Ato:
Publicagao ratificagao (DOU): Desobrigado conforme Art. 26 da Lei 8666/93.
Publicagao do contrato (DOU): Mirando o principio da economicidade, observados os
custos de contratagao do objeto e publicagao no DOU, a publicagao esta dispensada
(conforme acordao 1336/2006, plenario, relator ministro Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/06).
Publicagao site institucional: Conforme art. 16 da lei 8666/93.
Submeto a autoridade superior para ratificagao e devida publicidade.
Florianopolis, 22 dejunho de 2020.
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2020- DISPENSA DE LICITAQAO 27/2020

DESPACHO

Ratificoo ato da Comissao Permanente de Licitagao, que dispensou licitagao com
fundamentonoart. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a contratagaoda empresa 01 M6VEL
S.A-CNPJ:05.423.963/0001-11, no valor de R$14.040,00 (quatorze milequarenta reals),
para atender o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, vezque o processo
se encontra devidamente instruido.

Florianopolis, 22 dejunho de 2020.

v

CLEBER DIAS
Diretor de Administragao e Infraestrutura do CRCSC
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 37/2020 - DISPENSA DE LICITAQAO 27/2020

Consideragoes:
Em virtude da morosidade do novo processo de contratagao, iniciado em
maio/2020, em razao da demora nas respostas das operadoras de telefonia, ainda na fase
das propostas, fez-se necessario aditar o contrato entao vigente, a fim de manter a
prestagao dos servigos ate que a nova contratagao fosse formalizada. Termo aditivo anexo
ao processo.

Florianopolis, 22 de junho de 2020.

f)
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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CONTRATANTE:

CONTRATADO:

HIST6RICO:

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAQAO DE SERVIQOS TELEFONIA MOVEL
PROCESSO N° 41/2019 - DISPENSA N° 27/2019

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA - CRCSC, com
sede a Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, n° 1900, Centro - Florianopolis - SC, inscrito no CNPJ
sob o n° 83.901.983/0001-64, neste ato representado por seu Presidents, Sr. Marcello
Alexandre Seemann.
a Ol MOVEL S.A - EM RECUPERA QA O JUDICIAL, pessoa jundica dedireito privado, sito
a St Setor Comercial Norte, quadra 03, Bl. A, s/n, Complemento, Andar Terreo-Parte 2 Ed.
Estagao Tel.Centro Norte, Bairro Asa Norte, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ sob o n°
05.423.963/0001-11, em consorcio com a TELEMAR Norte Leste S.A - EM RECUPERAQAO
JUDICIAL, pessoa jundica de direito privado, sito a Rua Lavradio, n° 71, 2° andar, bairro
Centro, Rio de Janeiro- RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 33.000.118/0001-79 e com a Ol S.AEM RECUPERAQAO JUDICIAL, pessoa juridica de direito privado, sito a Rua Lavradio, n°
71, 2° andar, bairro Centro, Rio de Janeiro -RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 76.535.764/000143, representada neste ato por Marcela Matos Chastinet Mesquita, portadora da Carteira de
Identidade n° 0979322480, inscrita no CPF/MF sob n° 027.722.015-70 e o Sr. Gustavo
Giraldes Bettoni, portadordo CPF n° 003.773.439-35, e cedula de identidade n° 39471558.
Em junho de 2019, a Contratante, acordou com a Contratada, a prestagao de servigos
terceirizados de telefonia movel. Em virtude da morosidade do novo processo de contratagao,
iniciado em maio/2020, devido a demora da resposta das operadoras, ainda na fase das
propostas, faz-se necessario aditar o contrato entao vigente a fim de manter a prestagao dos
servigos ate que a nova contratagao seja fonmalizada.

Nesta data as partes acima mencionadas e identificadas resolvem firmar o presente instrumento, mediante as
Clausulas e condigoes seguintes que, mutua e reciprocamente, aceitam e outorgam, a saber, tudo em conformidade
ao CONTRATO inicial.

CLAUSULA PRIMEIRA- DA PRORROGAgAO
Fica ajustado que o prazo do Contrato de prestagao de servigos sera prorrogado por mais 01 (um) mes, isto e, do
dia 01 de junho de 2020 ate o dia 01 de julho de 2020.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE DE SANTA CATARINA
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florianopolis
Santa Catarina - Caixa Postal 76 - CEP 88015-710
Fone: (48) 3027-7000 - Fax: (48) 3027-7008
www.crcsc.org.br - crcsc@crcsc.org.br
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CLAUSULA SEGUNDA- DA MANUTENgAO DAS DEMAIS CLAUSULAS
Permanecem em vigor e ora sao ratificadas, as demais Clausiilas contratuais que nao foram alteradas pelo presente
instrumento.
E, por estarem as partes justas e aditadas em seus respectivos direitos e obrigagoes, firmam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, com 01 (uma) cada, juntamente com as testemunhas infra-assinadas.

.Florianopolis, 01 de junho de 2020.

Cleber Dias
Dir6tor Administrative
CRC/SC 027241/a

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC
Cleber Dias
Diretor Administrative e de Infraestrutura

eONTRAT/WTC ;^|rr

Ol M6VEL S.A
Marcela Matos Chastinet Mesquita
CONTRATADA

Ol M6VEL S.A
Gustavo Giraldes Bettoni
CONTRATADA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Florianopolis
Santa Catarina - Caixa Postal 76 - CEP 88015-710
Fone: (48) 3027-7000 - Fax: (48) 3027-7008
www.crcsc.org.br - crcsc@crcsc.org.br

TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTA^AO DE SERVigOS N° 1078/20, ENTRE O CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA E A EMPRESA Ol MOVEL S.A

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, com sede no Avenida
Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 - Centro, na cidade de Flortanopolis/SC, inscrito(a) no CNPJ
sob o n° 83.901.983/0001-64 neste ato representado(a) pelo seu Diretor Sr. CLEBER DIAS,
doravante denomtnada CONTRATANTE, e a a Ol MOVEL S.A - EM RECUPERAgAO JUDICIAL,
pessoa juridica de direito privado, sito a St Setor Comercial Norte, quadra 03, Bl. A, s/n,
Complemento, Andar Terreo-Parte 2 Ed. Estagao Tel.Centro Norte, Bairro Asa Norte, BrasiliaDF, inscrita no CNPJ sob o n° 05.423.963/0001-11, em consorcio com a TELEMAR Norte Leste
S.A - EM RECUPERAgAO JUDICIAL, pessoa jundica de direito privado, sito a Rua Lavradio, n°
71, 2° andar, bairro Centro, Rio de Janeiro- RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 33.000.118/0001-79
e com a Ol S.A - EM RECUPERAgAO JUDICIAL, pessoa jundica de direito privado, sito a Rua
Lavradio, n° 71, 2° andar, bairro Centro, Rio de Janeiro -RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
76.535.764/0001-43, doravante designada CONTRATADA, representada neste ato por Marcela
Matos Chastinet Mesquita, portadora da Carteira de Identidade n° 0979322480, inscrita no
CPF/MF sob n° 027.722.015-70 e o Sr. Gustavo Giraldes Bettoni, portador do CPF n°
003.773.439-35, e cedula de identidade n° 39471558 tendo em vista o que consta no Process©
n° 37/2020 e em observancia as disposi<;6es da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Codtgo de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da dispensa de
licitagao n° 27/2020, mediante as clausulas e condigoes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento e a contratagao de servigos de AQUISigAO DE 20
LINHAS TELEFONICAS M6VEIS, que serao prestados nas condigoes estabelecidas:
1.1.1 Minutes ilimitados (Ligagoes locais e DDD para celular e fixo de qualquer operadora) +
3G de dados moveis.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vtgencia deste Termo de Contrato e de 18 meses contados da assinatura do
contrato.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - PRE^O
3.1.
3.2.

O valor total da contratagao e de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reals) mensais.
No valor acima estao incluidas todas as despesas ordlnarias diretas e indiretas

decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraqao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contrata<;ao.

4.

CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO ORgAMENTARIA

4.1.

As

despesas

decorrentes

desta

contratagao

estao

programadas

em

dota^ao

orgamentaria propria, prevista no orqamento do CRCSC para o exercicio de 2020, na
classificagao abaixo:
Conta: 6.3.1.3.02.01.036

5.
5.1.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis,

contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei
n° 8.666, de 1993.
5.2..

A apresentaqao da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 2 (dois) dias,

contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contrataqao a que aquela
se referir.
5.3.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor

competente, condicionado este ato a verificagao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em rela^ao aos servigos efetivamente prestados e aos materials empregados.
5.4.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, como por
exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadtmplencia,
o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao
da situagao, nao acarretando quaiquer onus para a Contratante.
5.5.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da contratada, sera

providenciada sua advertencia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a criterio da contratante.

5.6.

Nao havendo regularizaqao ou sehdo a defesa considerada

improcedente,

a

contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizaqao da regularidade fiscal
quanto a inadimplenda da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessaries para garantir o
recebimento de seus creditos.
5.7.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a

rescisao contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
5.8.

Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,

ate que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao
junto ao SICAF.

5.9.

Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico

de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante, nao sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no
SICAF.
5.10.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao

aplicavel.
5.11.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retengao

tributaria quanto aos impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida

Lei

Complementar.
5.12.

Nos cases de eventuats atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha

concorrido, de aiguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, e calculada mediante a aplicagao da seguinte formula:
EM = 1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Perceptual da taxa anual = 6%.

6.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAgOES

6.1 O presente contrato nao sofrera reajuste pelo prazo de 18 (dezoito) meses contatados da
data da assinatura, a exce^ao das situaqoes previstas no art. 65, I, d da lei 8.666/93.
6.1. Em caso de prorrogagao da vigencia do presente instrumento contratual podera ser
aplicado o INPC, para correqao do valor, ou outro que venha substitui-lo.
6.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, os acresdmos
ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
6.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7.

CLAUSULA SETIMA - EXECUgAO DOS SERVigOS E SEU RECEBIMENTO

7.1.

A execugao dos services sera iniciada a partir de 01 de julho de 2020.

7.2.

Os services serao recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a)

responsavel pelo acompanhamento e fiscalizaqao do contrato, para efeito de posterior
verificaqao de sua conformidade com as especificaqoes constantes na proposta.
7.3.

Os services poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificagoes. constantes na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de
penalidades.
7.4.

Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do

recebimento provisorio, apos a verificagao da qualidade e quantidade do servigo executado e
materiais empregados, com a consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.
7.4.1.

Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitive
no dia do esgotamento do prazo.
7.5.

O recebimento provisorio ou definitive do objeto nao exclui a responsabilidade da

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

8.

CLAUSULA OITAVA- FISCALIZAgAO

8.1.

Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as

T-Y'

ocorrencias relacionadas com a execugao e determinando o que for necessario a regularizaqao
de falhas ou defeitos observados.
8.2.

A fiscaliza(;ao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigoes tecnicas ou vidos redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Administra^ao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3.

O representante da Administrate anotara em registro proprio todas as ocorrencias

relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regulariza<;ao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providencias cabiveis.

9.

CLAUSULA NONA - OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

9.1.

Sao obrigagoes da Contratante:

9.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigaqoes assumidas pela Contratada,, de acordo

com as ciausulas contratuais e os termos de sua, proposta;

9.2.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos services, por servidor especialmente

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providencias cabiveis;

9.3.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeites n° curso

da execute dos services, fixando prazo para a sua correqao;

9.4.

Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso

de comprovada necessidade de serviqo, formalmente justificada pela autoridade do orgao
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislate trabalhista;

9.5.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestato do servigo, no prazo e conduces

estabelecidas neste contrato;

9.6.

Efetuar as retentes tributarias de acordo com a legislate.

10.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATADA

10.1.

Executar os services conforme espedfica<tes constantes na proposta, com a alocato

dos empregados necessaries ao perfeito cumprimento das ciausulas contratuais, alem de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas em sua proposta;

•/iv

10.2.

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as'suas expensas, no total ou em parte, n

^ N° PrJftgfe V

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os services efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos materials empregados;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANIES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infraqao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaqoes assumidas em decorrencia da
contratagao; ensejar o retardamento da execu^ao do objeto; fraudar na execu<;ao do contrato;
comportar-se de modo inidoneo; cometer fraude fiscal; ou nao mantiver a proposta;
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infragoes acima discriminadas ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
11.2.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
11.2.2. Multa moratoria de ate 0,2% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, ate o limite de 15 dias;
11.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.
11.2.2. Multa compensatorta de ate 25% sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecu^ao total do objeto;
11.2.2.1. Em caso de inexecuqao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;
11.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dots anos;
11.2.4. Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni^ao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedtda
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido
o prazo da penalidade de suspensao do subitem anterior;
11.3. A aplicagao de multa nao impede que a Administraqao rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangoes cabiveis.
11.4. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, equivale a inexecugao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
11.5. A aplicaqao de qualquer penalidade nao exclui a aplica^ao da multa.
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Visto

11.6. A aplicagao de qualquer das penalidades" previstas realizar-se-a em
administrative

que assegurara

o

contraditorio

e

a

ampla

defesa

proces:

observando-se

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
11.7. A autoridade competente, na aplicagao das san^oes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administraqao, observado o principio da proporcionaltdade.
11.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a
serem pages, ou recolhidos em favor da Uniao, ou ainda, quando for o case, serao inscritos
na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.
11.8.1. Caso a Contratante determine, a muita devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.
11.9.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.10. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1.

O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art.

78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo das sangoes aplicaveis.
12.2.

£ admissive! a fusao, cisao ou incorporaqao da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitaqao exigidos para a contratagao; sejam mantidas as demais clausulas e condi^des do
contrato; nao haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.
12.3.

Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a

CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
12.4.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.5.

O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicative dos seguintes aspectos,

conforme o caso:
12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagoes e multas.

13.
13.1.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDADOES
E vedado a CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera^ao financeira;
13.1.2., Interromper a execugao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PUBLICA^AC

14.1.

Em virtude dos principios da economicidade e eficiencia, a publicidade sera feia por

meio do Portal Transparencia.

15.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1.

Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiqoes

contidas na Lei n° 8.666, de 1993, Codigo de Defesa do Consumidor e normas e principios
gerais dos contratos.

16.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

S'tl-

16.1.

0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execu^ao deste Termo

Contrato sera o da cidade de Florianopolis.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Florianopolis, 01 de julho de 2020
(j Assinado de forma digital por
CLEBER
AgLEBER DIAS:01456438913
DIAS:01456438913 A Dados: 2020.06.30 15:46:10 -03'00'
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA-CRCSC
Cleber Dias
Diretor Administrativo e de Infraestrutura
CONTRATANTE

Ol MOVEL S.A
Marcela Matos Chastinet Mesquita
CONTRATADA

Ol MOVEL S.A
Gustavo Giraldes Bettonl
CONTRATADA
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PORTARIA CRCSC N.° 078, DE 03 DE JULHO DE 2020.
Nomeia fiscal do contrato firmado entre o
Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina e a empresa 01 MOVEL
S.A.
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuigoes legais e regimentais,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como a segao I, capitulo V da IN MPDG 05 de 25 de maio de 2017, determina
o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao dos contratos, por representante da
Administragao especialmente designado,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear os funcionarios, abaixo relacionados, comoGestor
e Fiscais de Contrato, para responder pela gestao, acompanhamento, fiscalizagao e
avaliagao da execugao do(s) seguinte(s) contrato(s):
Gestor:
Fiscal Titular:
Fiscal Substitute:
Contrato n.°
Contratado:
Objeto:
Valor:

Matncula: 254
JHONATAN ALBERTO COSTA_______
Matncula: 282
EDUARDO SANTOS OLIVEIRA_______
Matncula 327
PAMELA DUART ARAUJO PARIZOTTO
Vigencia: ICONFORME CONTRATO
Ol M6VEL S.A
CONTRATACAO DE 20 LINHAS TELEFONICAS MOVEIS
R$ 14.040,00

Art. 2° Compete ao Gestor do Contrato a coordenagao das atividades
relacionadas a fiscalizagao e gestao da execugao do contrato, visando o cumprimento do
pactuado e a garantia da qualidade do servigo prestado a Administragao Publica.
Art. 3° Os Fiscais de Contrato serao responsaveis por representar o
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina perante o contratado e zelar pela
boa execugao do objeto pactuado, mediante a execugao das atividades de orientagao,
fiscalizagao, controle e aceite, devendo ainda:
conhecero inteiro teor do contrato a ser fiscalizado e seus
I.
eventuais aditivos, inclusive as especificagoes contratadas e demais caractensticas do
objeto, sanando quaisquer duvidas com as demais areas responsaveis pela
Administragao, objetivando seu fiel cumprimento;
conhecersuas atribuigoes para o exercicio das atividades de
fiscalizagao;
III.
conhecera descrigao dos servigos a serem executados e
acompanhar a sua execugao, verificando a metodologia empregada, a utilizagao dos
materials, equipamentos e contingente em quantidades compativeis e suficientes para
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que seja mantida a qualidade dos mesmos, atuando tempestivamente na solugao de
eventuais problemas verificados;
IV.
verificar o cumprimento do objeto e demais obrigagoes pactuadas,
especialmente o atendimento as especificagoes atinentes ao objeto e a sua garantia, bem
como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo
executado e registrando os pontos cn'ticos encontrados, inclusive com a produgao de
provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para
instruir possivel procedimento de sangao contratual;
V.
acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico
financeiro, comunicando ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega ou execugao
do objeto;
recusaros servigos executados em desacordo com o pactuado,
VI.
solicitando, quando for o caso, que sejam refeitos por inadequagao, omissao ou vicios
que apresentem, notificando a contratada, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagao (procedimento formal, com prazo);
VII.
buscar esclarecimentos
e solugoes tecnicas para as ocorrencias que surgirem durante a execugao dos servigos e
antecipar-se
na
solugao
de problemas que afetem
a relagao contratual,
tais
como: greve de pessoal, nao pagamento de obrigagbes com funcionarios, dentre outros.
estabelecer prazo para corregao de eventuais pendencias na
VIII.
execugao do contrato e informar a autoridade competente ocorrencias que possam gerar
dificuldades a conclusao do servigo, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados (desfazimento, ajuste ou corregao);
IX.
zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um
comportamento etico, probo e codes, observando rigorosamente os principios legais e
eticos em todos os atos inerentes as suas atribuigoes, agindo com transparencia no
desempenho das suas atividades;
comunicaro gestor, em tempo habil, quaisquer ocorrencias que
X.
requeiram decisoes passiveis de aplicagao de penalidades e/ou rescisao contratual, ou
providencias que ultrapassarem sua competencia, em face de risco ou iminencia de
prejuizo ao interesse publico;
XI.
elaborar registro proprio e individualizado, de forma organizada e
em
ordem
cronologica,
em
que
constem
o controle do saldo residual
e
as informagoes das determinagbes necessarias a regularizagao das faltas, bem como
todas as ocorrencias relacionadas a execugao do contrato, conforme o disposto nos §§ 1°
e 2° do Art. 67 da Lei n° 8.666/1993;
formalizar, sempre, os entendimentos com a contratada ou seu
XII.
preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigagoes
bilaterais;
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XIII.
realizar a medigao dos servigos efetivamente realizados, de acordo
com a descrigao dos servigos, definida na especificagao tecnica do contrato e emitir
atestados de avaliagao dos servigos prestados;
XIV.
receber, provisoria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua
responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de
acordo com o Art. 73 da Lei n.° 8.666/1993, recusando, de logo, objetos que nao
correspondam ao contratado;
XV.
conferir os dados das faturas, realizando a medigao dos servigos
executados e promovendo as corregoes devidas, quando for o caso;
XVI. - indicar, em nota tecnica, a necessidade de eventuais descontos a
serem realizados no valor mehsal dos servigos, decorrentes de glosas que, porventura,
vierem a ocorrer;
!
XVII.
encaminhar as notas fiscais, relatorio circunstanciado e certidoes
negativas em tempo habil, ao gestor do contrato para liberagao do pagamento;
XVIII.
comunicar ao gestor eventual subcontratagao da execugio, sem
previsao editalicia ou sem conhecimento do CRCSC;
XIX.
avaliar
a necessidade de
readequagao
contratual,
caso
sua execugao nao esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato,
encaminhando a autoridade superior documento apontando as alteragoes
necessarias, acompanhado das justificativas pertinentes para celebragao de termo
aditivo;

#

XX.
verificar, quando da necessidade de a Administragao manter o
servigo e interesse na sua prorrogagao, informando sobre a qualidade da prestagao dos
servigos e eventuais ocorrencias existentes, encaminhando em seguida ao
Departamento de Licitagoes e Contratos para continuidade dos tramites;
XXI.
atestar, quando for o caso, para fins de restituigao da garantia, o
cumprimento integral de todas as obrigagoes contratuais, inclusive as trabalhistas e
previdenciarias.
Art. 4° O fiscal substitute sera responsavel pela fiscalizagao do contrato na
ausencia temporaria ou definitiva do fiscal titular.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

RUBIA ALBERS
MAGALHAES:50347136915

t Assinado de forma digital por RUBIA ALBERS
/\MAG ALH AES:50347136915

Dados: 2020.07.0615:20:02-osw

Contadora RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente
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NOTA DE EMPENHO
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N° Empenho

Data do Empenho

Tipo do Empenho

Processo

364

07.07.2020

GLOBAL

PA37DL27/20

Data :
Hora :

03.09.2020
09:53

pf

l£S§

Exercicio

359

Conta de Despesa

Descrigao da Conta

Projeto

6.3.1.3.02.01.036

SERVIQOS DE
TELECOMUNICAgOES

5006 - COMUNICAgAO E
TELECOMUNICAgOES

2020
SubProjeto

Numero do Evento

Descrigao do Evento

10084

CONTRATAgAO DE SERVigOS DE TELECOMUNICAgOES - Ol S/A (BRASIL TELECON).
Dados da Modalidade ( Fundamentagao Legal)

Modalidade

Complemento

Dispensa de LicitagSo

Numero

Num. Controle

27/2020

932

Favorecido

Nome
Enderego
CEP

oi m6vel s/a
ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL A, S/N - ANDAR TERRE
Cidade

Banco

: BRASILIA

Agenda

CNPJ/CPF
Bairro
UF

05.423.963/0001-11
ASA NORTE
DF

Conta

Historico do Empenho

Qtde Parcelas

Valor Unitdrio

Valor Total Empenhado

VALOR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NO EXERCICIO DE 2020.

6

780,00

4.680,00

Valor por Extenso
Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta Reals

Dotagao Orgamentaria

Empenhos Acumulados

Valor deste Empenho

Saldo Atual

45.000,00

33.815,56

4.680,00

6.504,44

, 07 de Julho de 2020

/V
RUBIA ALBERS MAGALHAES
Presidente dqCRCSC

CLEBERfplAS
Diretor Adm e de Infraestrutura do CRCSC

IMMa
HERMEUNDOLUlNIOR SOARES

Ctffrfador CRCSC 033374/0

