
Alterações realizadas no Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo 

Eco Sistemas protocolado em Juízo em 29.06.2018, conforme Aditivo 

entregue e apresentado na Assembleia Geral de Credores realizada em 

06.08.2018 

 

3.3. Alienação de ativos. Se for necessário, as Recuperandas poderão alienar a 

qualquer título, onerar, dar em pagamento ou oferecer em garantia quaisquer bens 

do seu ativo permanente, ativos (independentemente de sua natureza) e créditos a 

receber de seus clientes (inclusive na forma de depósitos judiciais), desde que (i) os 

referidos bens, ativos e/ou créditos não estejam onerados em favor de qualquer 

Credor; (ii) a alienação seja realizada para o cumprimento das disposições e 

premissas do Plano; (iii) a alienação seja realizada para recomposição de caixa das 

Recuperandas e a manutenção de suas atividades; e (iv) a alienação não seja feita 

em prejuízo do pagamento dos Créditos Concursais, nos termos deste Plano. A venda 

de ativos prevista nesta cláusula somente poderá ocorrer na forma do art. 66 da LRJ, 

ou seja, com a devida autorização judicial e mediante requerimento das 

Recuperandas, o qual contará com a apresentação de propostas para compra dos 

ativos devidamente acompanhada e/ou baseada em laudos de avaliação idôneos 

(conforme aplicável), e o seu produto deverá, necessariamente, ser revertido ao 

pagamento dos credores e adimplemento de compromissos correntes das 

Recuperandas. 

 

4.3.1. Credores Instituições Financeiras: Os Créditos Quirografários que 

forem de titularidade de instituições financeiras serão pagos em uma das seguintes 

condições: 

 

4.3.1.1. Opção 1: 

 

Deságio: haverá incidência de deságio de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do Crédito Quirografário inscrito na Lista de Credores. 

 







Correção monetária: o Crédito Quirografário será corrigido pela taxa TR+ 

0,8% 1,0% (um por cento) ao mês, incidente desde a Data de 

Homologação Judicial do Plano.  

 

Carência de correção monetária: não haverá carência quanto à incidência 

de correção monetária. A correção monetária incidirá mensalmente a 

partir do 30º (trigésimo) dia após a Data de Homologação Judicial do 

Plano e em igual dia dos meses subsequentes. 

 

Carência de principal: haverá carência quanto ao pagamento de principal 

pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da Homologação 

Judicial do Plano. 

 

Prazo de pagamento: após a incidência de deságio, o saldo do Crédito 

Quirografário será pago em 108 (cento e oito) parcelas mensais e 

consecutivas, sendo que as 48 (quarenta e oito) primeiras parcelas serão 

iguais (quanto ao principal) e representarão 30% da dívida e as 60 

(sessenta) parcelas seguintes serão iguais (quanto ao principal) e 

representarão os 70% restantes da dívida, com o pagamento da primeira 

parcela no mês imediatamente subsequente ao encerramento do período 

de carência. 

 

4.3.1.2. Opção 2: 

 

Deságio: haverá incidência de deságio de 30% (trinta por cento) sobre o 

valor do Crédito Quirografário inscrito na Lista de Credores. 

 

Correção monetária: o Crédito Quirografário será corrigido pela taxa TR 

+ 0,8% (zero vírgula oito por cento) ao mês, incidente desde a Data de 

Homologação Judicial do Plano.  

 

Carência de correção monetária: não haverá carência quanto à incidência 

de correção monetária. A correção monetária incidirá mensalmente a 





partir do 30º (trigésimo) dia após a Data de Homologação Judicial do 

Plano e em igual dia dos meses subsequentes. 

 

Carência de principal: haverá carência quanto ao pagamento de principal 

pelo período de 12 (doze) meses, contados da Data de Homologação 

Judicial do Plano. 

 

Prazo de pagamento: após a incidência de deságio, o saldo do Crédito 

Quirografário será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e 

consecutivas, sendo que as 24 (vinte e quatro) primeiras parcelas serão 

iguais (quanto ao principal) e representarão 30% da dívida e as 36 

(trinta e seis) parcelas seguintes serão iguais (quanto ao principal) e 

representarão os 70% restantes da dívida, com o pagamento da primeira 

parcela no mês imediatamente subsequente ao encerramento do período 

de carência. 

 

4.3.1.3 Prazo e forma de realizar a opção para pagamento do Crédito 

Quirografário relacionado a instituições financeiras: o Credor Instituição 

Financeira deverá manifestar a sua vontade de receber o pagamento na forma da 

“Opção 1” ou da “Opção 2” por meio de declaração apresentada na ocasião da 

Assembleia de Credores, ou no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da 

Data de Homologação Judicial do Plano por meio de comunicação enviada às 

Recuperandas nos termos previstos na cláusula 6.3 deste Plano, abaixo. 

 

4.9. Contas Bancárias dos Credores. Os Credores Concursais devem informar 

suas respectivas contas bancárias para esse fim, por meio de declaração 

apresentada na ocasião da Assembleia de Credores, ou mediante comunicação por 

escrito endereçada às Recuperandas, nos termos da cláusula 6.3. Os pagamentos que 

não forem realizados em razão de omissão do Credor Concursal em informar seus 

dados bancários com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência da data de 

pagamento previsto não serão considerados como um evento de descumprimento 

do Plano. Neste caso, a critério das Recuperandas, os pagamentos devidos aos 

Credores Concursais que não tiverem informado suas contas bancárias poderão ser 





realizados em juízo, às expensas do Credor Concursal, que responderá por 

quaisquer custos agregados em razão da utilização da via judicial para depósito. Não 

haverá a incidência de juros, multas ou quaisquer encargos moratórios caso 

qualquer pagamento deixe de ser realizado em razão da omissão do Credor 

Concursal em informar tempestivamente seus dados bancários. 

 

 




