TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)
2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
DECISÃO
Processo Digital nº:
Classe - Assunto
Requerente:
Requerido:

0087169-55.2019.8.26.0100
Habilitação de Crédito - Concurso de Credores
Graal Participações S.A.
Odebrecht S.a.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Vistos.

Trata-se de incidente ajuizado por Graal Participações S.A.
questionando atos de endividamento feito pelas recuperandas e por instituições financeiras, as
quais teriam o condão de afetar o interesse da coletividade de credores, observando o princípio da
transparência.
A parte autora sustentou que o Grupo ODB promoveu ao longo dos
últimos anos rolagens de suas dívidas com os Bancos Bradesco S.A., do Brasil S.A., Santander
(Brasil) S.A., Itaú-Unibanco S.A. e BNDES

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

Social (coletivamente referidos nesta decisão como “Bancos”).
Por conta dessas operações, o crédito dessas instituições
financeiras teria se transformado de quirografário em extraconcursal, mediante a constituição de
garantias fiduciárias, em especial as ações de emissão da Braskem S.A., que é o principal ativo das
recuperandas, bem como transferiu obrigações de empresas do setor agroindustrial para holdings
patrimoniais, a título gratuito.
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A constituição dessa garantia consistiria em fraude contra credores,
posto que o Grupo ODB já estava em situação de grave crise financeira, o que se agravaria pelo
fato de que os mesmos credores mantiveram posições de credores quirografários com créditos
relevantes.
Defendeu, ainda, a competência deste Juízo para análise da
questão, em razão da possibilidade de reconhecimento de que tais operações financeiras tenham
ocorrido em detrimento da coletividade de credores.
Às fls. 46/173, José Carlos Grubisich também sustentou que a
constituição de garantias reais e fiduciárias sobre as ações da Braskem nos últimos 03 anos que
antecederam o pedido de recuperação judicial constituíram fraude contra credores.
Para tanto, o peticionário alegou que a “rolagem de dívida” teria
tido como base a substituição das dívidas antigas por títulos novos baseados em garantias reais e
fiduciárias sobre as ações da Braskem, em momento em que o Grupo ODB já estava em estado de
insolvência, o que já seria de conhecimento dos Bancos. Sustentou, ainda, que a constituição da
OSP Investimentos S/A foi utilizada como meio para converter créditos quirografários em créditos
com garantias reais sobre as ações da Braskem, de modo a constituir veículo para a alegada fraude
contra credores.
Mais especificamente, o credor argumentou que as recuperandas
admitiram que, dos R$ 13 bilhões de dívidas que foram beneficiados pela constituição de garantias
sobre as ações da Braskem entre 2016 e 2018, aproximadamente R$ 4,1 bilhões seriam
correspondentes a “dinheiro novo”, pelo que a constituição de garantia fiduciária sobre as ações da
Braskem, cujo valor seria muito superior, implicaria necessariamente a fraude contra credores.
Formulou, então, pedido de tutela cautelar já apresentado no agravo de instrumento nº
2255730-17.2019.8.26.0000, para que se suspendessem os efeitos das garantias fiduciárias sobre as
ações da Braskem (ao menos no que exceder o valor de R$ 4,1 bilhões), constituídas entre 2016 e
2018, objeto do 1º, 2º, 3º e 4º aditamentos aos contratos originais de garantia, até o término da
apuração das alegações de fraude no incidente processual.
Nova petição de Graal Participações S.A. às fls. 2.406/2.407, na
qual apresentou documentação relacionada do incidente, quais sejam (a) manifestação de Grubisich
(ação autônoma de produção antecipada de provas); (b) manifestações apresentadas nos autos da
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ação n 1094609-85.2019.8.26.0100; (c) instrumento particular da 1ª emissão de debêntures
celebrada entre a OSP Investimentos S/A e a ODB Serviços de Participações S/A e respectivos
aditamentos; (d) documentos societários da OSP Investimentos S/A; (e) instrumento particular da
2ª emissão de debêntures simples e seus aditivos; (f) divergência de crédito apresentada pelo Itaú
Unibanco S/A no processo de recuperação judicial do Grupo ODB.
O administrador judicial se manifestou através da petição de fls.
3.180/3.183, na qual opinou no sentido da necessidade de intimação dos Bancos e das recuperandas
para se manifestarem quanto às alegações e aos documentos juntados pela Graal e por Grubisich.
Nova petição de José Carlos Grubisich às fls. 3.190/3.192, na qual
informa sobre o parecer apresentado pelo Ministério Público nos autos do agravo de instrumento
interposto pelo Banco Bradesco (AI nº 2283161-26.2019.8.26.0000), pelo desprovimento do
referido recurso, para que se apure eventual fraude contra credores nas operações de rolagem de
dívida e requereu a intimação do Ministério Público para manifestação no incidente.
Nova petição de José Carlos Grubisich às fls. 3.209/3.220, com
documentos, na qual reitera seu pedido de intimação do Ministério Público após as manifestações
das recuperandas e dos Bancos, bem como aponta que (i) os principais credores lesados pela
alegada fraude na constituição das garantias fiduciárias sobre as ações da Braskem seriam o MPF e
a CGU, ante o acordo de leniência celebrado; (ii) a ocorrência de blindagem patrimonial por
Emilio Odebrecht às vésperas do pedido de recuperação judicial como meio de fraudar a fiança
prestada ao MPF, ao CGU e à coletividade de credores.
Petição do Banco do Brasil às fls. 3.457/3.493, com documentos e
parecer da Fipecafi. Os principais argumentos levantados pelo Banco do Brasil foram: (i) a Graal
não seria credora do Grupo Odebrecht; (ii) os créditos porventura detidos pela Graal seriam em
face das empresas Kieppe e ODBINV

que não são proprietárias das ações da Braskem S.A.; (ii) o

Sr. Grubisich é credor, tão somente, das empresas Odebrecht S/A e ODBINV; (iii) a via eleita não
é a mais adequada para fins de análise de eventual fraude contra credores, devendo ser realizada
por meio do ajuizamento de ação pauliana; (iv) o juízo da recuperação judicial é incompetente para
avaliar se houve, ou não, fraude; (v) a pretensão de insurgir-se em face do crédito detido pelos
Credores Financeiros encontra-se preclusa; (vi) as reestruturações das dívidas do Grupo Odebrecht
ocorreram dentro da legalidade e de forma pública, tendo sido consultado o Departamento de
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Contabilidade e Atuária da FEA-USP (“Fipecafi”) a fim de demonstrar a legalidade da operação
financeira

além de a garantia fiduciária questionada não se encontrar comprometida para

pagamento de qualquer outro débito e de que as empresas estavam solventes à época da
constituição das garantias; (vii) inexistem pressupostos jurídicos que possibilitem a análise de
eventual fraude contra credores ou à execução, posto que o que ocorreu foi uma renegociação de
dívida que visou preservar a atividade empresária do Grupo ODB; (viii) inexistência de lesão ou de
estado de perigo nas operações firmadas, já que as renegociações/empréstimos/vinculação de
garantias fiduciárias foram legitimas.
O Banco defendeu, ainda, que não se verifica desproporção entre
os valores renegociados e emprestados pelos Bancos e as garantias fiduciárias constituídas,
considerando que as ações da Braskem estavam e estão oneradas desde 2013, sendo certo que as
operações possibilitaram a concessão de novos créditos. Requereu a extinção do incidente e
condenação por litigância de má-fé de Graal e Grubisich.
Petição do BNDESPar às fls. 3.544/3.591, com documentos. O
BNDES defendeu, em síntese: (i) a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo; (ii) a falta de legitimidade da Graal e dos demais interessados que não
são credores das Recuperandas que prestaram as garantias fiduciárias, bem como da autonomia
patrimonial da Recuperanda OSP Inv S/A; (iii) a não sujeição dos negócios jurídicos fiduciários
aos efeitos da recuperação judicial; (iv) a inadequação da via eleita para fins de averiguação de
eventual fraude, já que a recuperação judicial não é um processo de execução coletiva; (v) a
incompetência do juízo recuperacional para analisar os negócios jurídicos que não se sujeitam ao
processo de recuperação judicial. (vi) o Grupo Odebrecht não estava insolvente quando das
operações financeiras, conforme analisado no parecer emitido pela Fipacafi; (vii) ausência de
fraude contra credores, já que os negócios celebrados foram equitativos quanto ao crédito
concedido em cotejo com a garantia prestada. Logo, referiu que os negócios não foram, de modo
algum, celebrados de forma gratuita. Requereu a extinção do incidente e a condenação da Graal e
de Grubisich por litigância de má-fé.
Petições do Itaú e Bradesco às fls. 3.739/3.821 e fls. 4.337/4.418,
respectivamente. O Bradesco e o Itaú sustentam, em síntese: (i) que eventual fraude contra
credores deve ser analisada e decidida por meio de ação pauliana; (ii) que, a partir do decurso do
prazo para impugnação de crédito, este deverá ser discutido em ação própria; (iii) que tanto a Graal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, liberado nos autos em 23/08/2021 às 20:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0087169-55.2019.8.26.0100 e código B7EDB6A.

fls. 6277

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)
2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
quanto o Sr. Grubisich não possuem legitimidade, tampouco interesse, para insurgirem-se quanto
às operações realizadas nas ações da Braskem S.A.; (iv) que os Bancos Credores desenvolveram as
suas operações dentro da legalidade e das condições de mercado, sendo as reestruturações de
dívida fundamentais para evitar o colapso das operações do Grupo ODB

não se tratando de

meras rolagens de dívidas ou constituição de garantias para dívidas antigas. (v) ausência de estado
de insolvência da OSP Inv. e de fraude nas operações, demonstrando que os ativos da empresa
sempre foram superiores ao passivos quando da realização das operações financeiras; (vi) as
operações foram capazes de manter o exercício da atividade do Grupo ODB, beneficiando
credores/stakeholders; (vii) as operações foram transparentes e públicas

especialmente em

relação à garantia fiduciária , considerando que todos os documentos foram levados a registro;
(viii) instauração do incidente teve a finalidade de promover tumulto processual . Postularam, ao
final, a improcedência incidente e a condenação por litigância de má-fé da Graal e de Grubisich.
Petição das recuperandas às fls. 4.934/4.971. Em sua defesa as
recuperandas alegaram: (i) a inadequação da via eleita para verificar eventual fraude; (ii) a
ausência de legitimidade e de interesse de agir por parte da Graal e do Sr. Grubisich, considerando
não serem credores das empresas sobre as quais pendem as acusações de fraudes; (iii) a ausência
de fatos novos referidos pelo Sr. Grubisich, tecendo considerações sobre suas acusações: (1): as
recuperandas não admitiram a existência de fraude, mas tão somente detalharam a estrutura e as
operações realizadas nos anos de 2016 e 2018; (2): quanto ao e-mail de Marcelo Odebrecht, o
conteúdo lá constante se trata de mera especulação; (3): quanto ao parecer do MP, referiram que
naquele documento restou consignado que não foram verificados indícios de fraude que
justificassem a medida pleiteada por Grubisich); (iv) as operações de negociação das ações da
Braskem S.A. foram realizadas de forma consciente e fundamentada, bem como visaram à
reestruturação das empresas (e a garantir o pagamento de despesas operacionais e manutenção das
atividade naquela época); (v) a ausência de elementos caracterizadores de fraude contra credores.
Postularam, ao final (vi) a extinção do incidente, considerando ser inadequada a via eleita ou,
subsidiariamente, a sua improcedência; (vii) a condenação da Graal e do Sr. Grubisich à cominação
por litigância de má-fé.
Petição do Santander às fls. 4.993/5.049. O Santander fundamentou
sua manifestação em: (i) inadequação da via eleita para a discussão da controvérsia, uma vez que a
apuração de eventual fraude deve ser realizada por meio de ação pauliana; (ii) incompetência do
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juízo para analisar a questão suscitada; (iii) ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir da Graal
e Grubisich, sendo necessária a extinção do incidente; (iv) inexistência de fraude nas operações
realizadas; (iii) solvência das empresas do Grupo ODB quando da realização dos negócios
jurídicos objetos da discussão; (v) inexistência de requisitos que caracterizem eventual fraude
contra credores; (vi) necessidade de condenação da Graal e de Grubisich por litigância de má-fé.
Dessa forma, postulou, ao final, a extinção do incidente.
Posteriormente, houve manifestação conjunta da Graal e das
recuperandas às fls. 5.510/5.511, na qual noticiaram transação em âmbito arbitral e que decidiram
encerrar todos os litígios que as envolviam, pugnando, dessa forma, pela extinção do incidente.
Manifestação de José Carlos Grubisich às fls. 5.512/5.521, na qual
se opôs ao encerramento do incidente, bem como reiterou os termos das manifestações já
apresentadas quanto ao seu interesse em relação à apuração de suposta fraude quando da alienação
fiduciária das ações da Braskem S.A. aos Bancos. Referiu que a petição protocolada por ele nos
autos principais é anterior à apresentada pela Graal; que o objetivo do incidente é o de investigar
eventual fraude de modo que a sua continuidade é de interesse de todos os credores, além de
possuir direito de apresentar manifestação em relação às petições das Recuperandas e dos Bancos.
Manifestação das recuperandas às fls. 5.522/5.526, na qual
repisaram os argumentos suscitados em suas manifestações anteriores e o pedido de extinção do
incidente, tanto pela alegação de inadequação da via eleita ou pela falta de legitimidade e de
interesse de Grubisich quanto por força do acordo firmado junto à Graal.
Novas manifestações de Grubisich às fls. 5.527/5.535 e
às5.538/5.552. Na primeira delas, repudiou a manifestação das recuperandas, não sendo a Graal
“dona” do incidente, requerendo desta maneira a continuação do incidente e abertura de prazo para
se manifestar sobre as manifestações dos Bancos e das recuperandas. Já em sua segunda petição,
trouxe excertos e comentários sobre o livro “A Organização”, de Malu Gaspar, cujos fatos narrados
teriam relação com os discutidos no incidente.
O Administrador Judicial se manifestou às fls. 5.553/5.563.
Opinou pela extinção do presente incidente sob o pressuposto de que para a apuração de fraude
seria necessário o ajuizamento de ação autônoma que vise a verificar os ilícitos apontados pela
parte interessada, o que inclusive poderá utilizar todas as informações apresentadas no incidente.
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Novas manifestações de: Bancos Itaú e Bradesco
5.566/5.568; fls. 5.569/5.571; Banco do Brasil
Santander

fls. 5.598/5.603;

BNDESPar

fls. 5.572/5.576; Recuperandas

fls.

fls. 5.577/5.580;

fls. 5.604/5.605. Reiteraram os termos das

manifestações apresentadas a fim de ser extinto o incidente, bem como concordaram com o parecer
apresentado pela Administradora Judicial.
Parecer do Ministério Público de fls. 5.610/5.616. Fez os seguintes
apontamentos: (i) o principal ativo das recuperandas são as ações da Braskem, de modo que o seu
comprometimento prejudicaria o objetivo do processo de recuperação judicial; (ii) a transferência
das ações ocorreu quando já estava instaurada a crise no Grupo ODB; (iii) outros credores, além da
Graal e de Grubisich pleitearam a averiguação das circunstâncias envolvendo as garantias
oferecidas aos cinco branco credores; (iv) o sigilo no acordo deve ser mitigado, uma vez que o seu
conteúdo é de interesse de todos os credores; (v) não há óbice para apuração da fraude em
incidente específico na recuperação judicial, sendo que a ação pauliana poderia ser considerado
instrumento que retardaria a conclusão do feito. Dessa forma, o Ministério Público formulou
diversos requerimentos, em especial solicitando que o Administrador Judicial esclareça sobre o
impacto da alienação das ações da Braskem na capacidade de pagar os débitos do Grupo
Odebrecht, qual a relação entre as ações da Braskem e o ativo do Grupo; operações realizadas pela
OSP Investimentos; proporcionalidade entre as garantias constituídas e a dívida original das
recuperandas para com os Bancos; natureza das operações das devedoras com os Bancos, em
especial se houve reforço de garantias sobre as ações da Braskem; onerosidade desses negócios
jurídicos; concessão de novos créditos entre 2016 e 2018 e a capacidade de as Recuperandas
honrarem suas obrigações com os ativos remanescentes. Requereu, ainda a apresentação dos
termos do acordo entre as recuperandas e a Graal no juízo arbitral.
Manifestação de José Carlos Grubisich às fls. 5.617/5.703. Em sua
última manifestação, Grubisich informou o desprovimento dos agravos de instrumento interpostos
pelos Bancos, pelo que entende que o incidente deve prosseguir quanto ao seu mérito por já estar
superada a questão processual que toca à extinção pelo acordo celebrado. Para tanto, apresenta suas
respostas aos questionamentos formulados pelo Ministério Público. Além disso, teceu comentários
acerca de e-mail de Marcelo Odebrecht acostado na ação de responsabilidade nº
1040278-22.2020.8.26.0100. Apontou que Marcelo caracteriza as operações com os Bancos como
uma dação em pagamento da Braskem pelo valor da dívida, em detrimento a coletividade de
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credores. Outrossim, respondeu às manifestações dos bancos e das Recuperandas. Dentre seus
argumentos estão: (i) a desproporção entre o valor das dívidas garantidas e o montante de “dinheiro
novo” emprestado (injeção de R$4,1 MM de dinheiro novo ao passo que as garantias cobrem
R$12,8 MM); (ii) o empréstimo de dinheiro novo não se equipara à postergação do vencimento de
dívida, já que (ii.a) a Odebrecht encontrava-se insolvente

não trazendo benefício eventual

prorrogação do vencimento da dívida; (ii.b) houve o vencimento antecipado das dívidas ante o
pedido de recuperação judicial do Grupo Odebrecht; (ii.c) as operações resultaram em tratamento
desigual de credores por um devedor em estado de insolvência. (iii) o valor de mercado da
Braskem é irrelevante para fins de caracterização da fraude contra credores, já que os Bancos
teriam recebido garantias “excessivas” entre o valor dos recursos desembolsados versus o valor das
dívidas que foram agraciadas com garantia real fiduciária sobre as ações da Braskem (Grubisich
refere que para cada 1 real emprestado, 3 reais de dívidas foram cobertos por garantia fiduciária
constituída sobre as ações da Braskem

1 real da dívida decorrente do novo empréstimo e os

demais dois reais relativos às dívidas velhas); (iv) apenas parte das ações já estava dada em
garantia, bem como que quanto mais dívidas financeiras forem garantidas pelas ações da Braskem,
menos sobrará aos demais credores; (v) a conversão de penhor em alienação fiduciária em
setembro de 2018 já caracterizado o estado de insolvência do Grupo Odebrecht. Dessa forma,
Grubisich formula pedido de exibição de diversos documentos que aponta e especifica os pedidos
relativos ao incidente para que seja declarada a anulação das garantias e a determinação para que o
valor da venda da Braskem seja depositado nos autos da recuperação judicial até a conclusão do
incidente (ante as tratativas de venda noticiadas). Requereu, ainda, a intimação das recuperandas e
do Administrador Judicial para prestarem os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público.
Grubisich ainda junta documentos adicionais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente incidente, diante da multiplicidade de questões a serem
enfrentadas, será objeto de decisão em tópicos, a seguir dispostos.
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I- Da extinção do presente incidente pela inadequação da via eleita

Sob a falsa premissa de ter efetuado questionamentos sobre
operações de financiamento ocorridas entre as recuperandas e as Instituições Financeiras
constantes do polo passivo, houve o ajuizamento do presente incidente com a finalidade de
pronunciamento judicial de anulação de tais negócios jurídicos e das constituições de garantias
sobre ações da Braskem como parte dessas operações financeiras, diante do quadro de
insolvabilidade do grupo empresarial e prejuízo à coletividade de credores, para beneficiar os
bancos envolvidos.
Posteriormente, já assumindo essa posição jurídica, José Carlos
Grubisich Filho aderiu ao fundamentos da demanda proposta, também para buscar a anulação das
operações financeiras com constituição de garantias sobre as ações de Braskem, tendo em vista o
quadro de insolvabilidade notório do grupo empresarial e que o resultado de tais operações foi
prejudicial para a coletividade de credores, para beneficiar as Instituições Financeiras constantes
do polo passivo.
Desse modo, o objeto da presente demanda é a busca de anulação
de negócios jurídicos mediante o fundamento de que houve fraude contra credores, cuja via
adequada é a da ação pauliana, a ser ajuizada perante Juízo diverso.
Estão legitimados para a propositura de tal demanda os credores
quirografários e aqueles cujas garantias se tornarem insuficientes pelo negócio jurídico que se
busca a anulação. Neste ponto, tanto Graal ou José Carlos Grubsich não demonstram sua
pertinência subjetiva ativa para a causa, mormente pela própria admissão deste último de que o
prejuízo das garantias constituídas ao longo das operações financeiras seriam o Ministério Público
Federal e a Controladoria-Geral da União, em razão dos créditos de acordo de leniência formulados
pelo grupo e esses órgãos.
De outro lado, a Lei nº 11.101/05 não trata dessa matéria. A única
referência possível dentro da lei a respeito da ineficácia de atos dentro do procedimento concursal
encontra-se no art. 129, que se refere exclusivamente ao processo de falência. Esse artigo contém
um rol limitado de hipóteses, às quais não compreendem os fatos aqui debatidos. A hipótese
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caberia no art. 130, posto versar sobre revogação de atos praticados com intenção de prejudicar
credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro. Como se lê ali, a matéria
exige ação própria – a ação revocatória.
Ora, se na falência exige-se a propositura de ação própria, com
mais propriedade deve-se exigir o mesmo rigor na recuperação judicial, diante da universalidade e
indivisibilidade limitada do instituto, que somente abarca os atos inerentes ao processo de
soerguimento e, para atos exteriores ao feito, determina a competência do Juízo da recuperação
judicial, apenas e tão somente, para deliberar sobre a essencialidade de bens para a operação em
recuperação, durante o stay period, conforme prescrição expressa do art. 6º, III e 7º-A, da Lei
11.101/2005. Some-se a tal fato já ter havido, por parte da Egrégia Segunda Instância, a exclusão
das ações da Braskem do âmbito desta recuperação judicial, o que também afasta a competência
deste Juízo para deliberação sobre o assunto.
No mais, importante considerar que ambos os postulantes já
conheciam todos os fatos em momento muito anterior à existência desta recuperação judicial e
nada fizeram, como bem apurado no estudo da Fipecafi (fls. 3.494/3.543), em cuja parte há menção
expressa sobre tal fato, verbis:
Portanto, no ano de 2016, quando foi realizada a emissão de nova dívida,
com novos prazos de carência e de pagamento, que permitiu, por meio do
aumento de capital da Atvos, o reforço de caixa das empresas de cana de
açúcar e o pagamento de diversas obrigações vencidas ou com
vencimento próximo, o valor da garantia de R$ 4,6 bilhões era superior
ao valor total das dívidas de R$ 4,4 bilhões garantidas.
Naquele momento, os Bancos Credores passaram a deter garantias sobre
a totalidade das ações ordinárias e preferencias Braskem de propriedade
do Grupo Odebrecht. A Braskem divulgou o Comunicado ao Mercado em
19 de julho de 2016, informando esse fato, devidamente arquivado no site
da CVM – Comissão de Valores Mobiliários:
Portanto, tanto a GRAAL como o Sr. GRUBISICH, que eram ou
continuam sendo acionistas de algumas empresas do Grupo
Odebrecht, tinham o pleno conhecimento do fato. (fls. 3.531/3.532)
A partir do momento em que se postula a atribuição de efeitos que
exigem a propositura de ação própria e a observância do devido processo legal, inafastável a
conclusão de que a via adequada é a ação pauliana, com fundamento no art. 158 e seguintes do
Código Civil.
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Não se desconhece as discussões que estão sendo travadas no
âmbito dos agravos de instrumento nºs 2283161-26.2019.8.26.0000, 2283351-86.2019.8.26.0000,
2283394-23.2019.8.26.0000, 2283496-45.2019.8.26.0000 e 2287851-98.2019.8.26.0000, em que o
E. Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de continuidade do incidente. Todavia, há de se
considerar que a atribuição de um efeito processual próprio
requerido

a anulação das garantias, como

demanda ação própria, observados os ritos do Código de Processo Civil e do Código

Civil.
Por todo o exposto, o presente incidente já obteve conhecimento
exauriente sobre os pontos aventados na exordial e exauriu seu objeto, de modo que deve ser
extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita, para pronunciamento de
anulação das operações financeiras questionadas.

II- Da ilegitimidade do MP e ausência de interesse processual nas diligências requeridas

O MP, através de sua manifestação de fls. 5.610/5.616 aventou
existir impacto entre as garantias concedidas envolvendo as ações da Brsakem, nas operações
financeiras engendradas com as Instituições Financeiras constantes do polo passivo deste incidente
e a possibilidade de que o excesso de sua utilização poderia comprometer o cumprimento do plano
de recuperação judicial, em detrimento dos credores. Extraio o seguinte trecho de sua
manifestação:
É publico e notório que o principal ativo da Recuperanda são as ações da
Brasken. O comprometimento dos ativos, em termos práticos, esvaziará
totalmente os objetivos de toda a recuperação judicial – como em qualquer outra
recuperação.
Também parece-me evidente que a transferência das dívidas quirografárias de
diversas sociedades do Grupo Odebrecht, com garantias reais e fiduciárias das
ações da empresa Braskem, nos anos de 2016 e 2017, ocorreu muito após a
deflagração de ações judiciais e operações policiais que comprometeram
profundamente o funcionamento das firmas do grupo da forma como era
realizado. Noutros termos, esta transferência, com garantia das ações do principal
ativo da Recuperanda, ocorreu quando já havia grave crise de confiança
(internacional, inclusive), e sérias suspeitas sobre a capacidade de continuidade
dos negócios. A situação àquela época, tenho, implicava em risco para a
realização de qualquer negócio jurídico com a Recuperanda (não à toa a firma
teve tamanha dificuldade de encontrar parceiros comerciais e, com o desenrolar
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dos fatos, chegamos ao ponto de uma recuperação judicial).
A situação, em tese, poderá causar indesejada assimetria entre credores. Não por
outro motivo foi determinada a instauração de incidente de fraude contra
credores (24.917/24.919 dos autos principais).

Ao final, postulou que o administrador judicial atendesse uma série
de questionamentos voltados à apuração dos impactos das ações da Braskem no cumprimento do
plano de recuperação judicial e da própria operação do grupo empresarial.
Respeitado o posicionamento ministerial e o zelo de sua atuação no
feito, sob o prisma de direito material e processual, não há como reconhecer a legitimidade do MP
para postular neste processo, após cognição mais exauriente dos fatos, diante das questões
centrarem-se em defesa de direitos disponíveis detidos por credores maiores e capazes, sem
qualquer externalidade que fizesse surgir as atribuições legais do órgão ministerial.
Segundo consta de sua manifestação, não haveria dificuldades em
se reconhecer a anulabilidade de negócios jurídicos por fraudes contra credores neste incidente,
embora a via adequada fosse a ação pauliana.
De acordo com o art. 177 do CC, as causas de anulabilidade do
negócio jurídico só podem ser alegadas pelos interessados, que serão aqueles que terão proveito
direto com a declaração de anulabilidade do negócio jurídico.
No caso dos autos, o MP não detém legitimação extraordinária
para a defesa da esfera patrimonial dos credores, posto ser tratarem de pessoas maiores e capazes
deliberando sobre direitos dispositivos. Logo, pela redação do art. 177 do CC, afasta-se a
legitimidade do órgão ministerial para a defesa dos interesses privados dos credores. Ainda que
haja vulnerabilidade de alguns deles, isso não pode ser confundido com incapacidade para
exercício de direitos em causa própria.
Na realidade, a atuação do MP em processo de recuperação judicial
deve ser vista cum grano salis, justamente pelas características acima apontadas. Dogmaticamente
prevalece a visão de que sua legitimidade para atuação no feito recuperacional decorre do interesse
público existente no sistema de insolvência brasileiro, o que atrairia a intervenção ministerial.
Todavia, esse suposto interesse público precisa ser melhor
decomposto no caso concreto, a fim de que não haja um hiato entre conceitos jurídicos abstratos e
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a real necessidade de sua intervenção no processo de recuperação judicial, com respeito ao
arcabouço jurídico que prevê sua legitimidade. Caso assim seja, o MP deveria intervir em todo e
qualquer contrato, diante da conceituação de sua função social externa, a qual, segundo Nelson
Rosenvald1:
Por outro ângulo, é sabido que os contratos interessam à sociedade. É
inconcebível crer que, no momento atual, possam-se plagiar os oitocentistas,
alegando que que a relação contratual é res inter alios acta (ou seja, que apenas
concerne às partes, e não a terceiros).
Os bons e maus contratos repercutem socialmente. Ambos os gêneros produzem
efeito cascata sobre toda a economia. Os bons contratos promovem a confiança
nas relações sociais. Já os contratos inquinados por cláusulas abusivas resultam
em desprestígio aos fundamentos da boa-fé e quebra da solidariedade social.
Daí a necessidade de oponibilidade externa dos contratos em desfavor dos
interesses dos contratantes. Ou seja, é possível que os contratos satisfaçam aos
desígnios particulares dos contratantes, mas ofendam interesses metaindividuais
– coletivos ou difusos. Basta supor a realização de avenças que afetem o meio
ambiente, direitos dos consumidores ou livre concorrência. Em tais casos, a
sociedade poderá intervir sobre as cláusulas contratuais ofensivas a direitos
fundamentais.

Sabemos que não há intervenção ministerial em todo e qualquer
contrato decorrente, meramente, da função social externa decorrente de tais instrumentos jurídicos.
As atuações do MP nas relações privadas devem guardar correlação com suas atribuições
constitucionais e geralmente ocorrem nas hipóteses de externalidades oriundas dos negócios
jurídicos particulares.
Na recuperação judicial assim também deve ser. Após cognição
exauriente dos fatos, não se verificou qualquer fato que transcendesse o interesse particular das
partes e ofensivo a interesses que devam ser tutelados pelo MP. Suas atribuições constitucionais e
legais, para além de lhe conferir a legitimidade de atuação, também funcionam como limitação de
sua intervenção nos casos nos quais não houve subsunção ao rol de atuação ministerial.
Ainda que exista na doutrina certa discussão acerca da dificuldade
entre a separação dos conceitos de interesse público e privado, sob o prisma de um direito civil
constitucional, voltado a concretizar os direitos previstos na CF, no caso concreto não há qualquer
liame claro e preciso entre suposta violação da dignidade da pessoa humana inserta no direito de
propriedade dos credores e a assimetria informacional alegada pelo parquet.
1

ROSENVALD, Nelson. Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coord. Ministro Cezar Peluso.
7ª edição. Editora Manole. 2013. Página 474.
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Imprescindível que ao Ministério Público também se imponha as
obrigações constantes da LINDB, para que em suas manifestações sempre demonstre e comprove
as consequências práticas do seu posicionamento, frente aos interesses buscados nos diferentes
processos do sistema de insolvência, vedando-se manifestações meramente baseadas em valores
jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB), sem prejuízo de demonstrar a necessidade e a adequação da
medida proposta ou da invalidação de ato por ele requerida, inclusive em face das possíveis
alternativas (art. 20, parágrafo único da LINDB)
Ademais, em qualquer pretensão veiculada pelo Ministério
Público, levando-se em consideração os objetivos dos mais variados processos do sistema de
insolvência, o interesse público do sistema e os interesses privados existentes em jogo, deverá o
aludido órgão estatal, quando buscar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas (art. 21 da
LINDB).
Jamais deve ser buscado qualquer meio ou instrumento voltado a
sufocar a independência funcional da atuação do Ministério Público, uma vez que qualquer ação
nesse sentido se revestirá de inconstitucionalidade material, diante da importância constitucional
atribuída expressamente a tal órgão de Estado.
Todavia, o aprimoramento do sistema de insolvência também deve
abarcar uma atuação mais objetiva do Ministério Público nos processos de recuperação judicial,
extrajudicial e de falências, justamente para o alcance da tão almejada segurança jurídica no
âmbito da Lei 11.101/2005.
A adoção dos mandamentos da Lei 13.655/2018, que inseriu novos
dispositivos na LINDB são plenamente compatíveis com a Lei 11.101/2005, não somente para o
Poder Judiciário, mas, também, aos membros do Ministério Público, na medida em que
proporcionará maior transparência e objetividade de atuação, sem qualquer cerceamento de suas
atribuições funcionais e sempre respeitando a busca da defesa do interesse público objetivado por
tão importante instituição nacional.
Logo, a intervenção do MP acerca de questão exclusivamente
econômica, sem qualquer prova de ilegalidade do procedimento ou de externalidade que
comprometa interesse metaindividual, há de ser afastada por ilegitimidade de sua atuação.
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Mas ainda que superada tal questão, importante salientar que o MP
apenas deve buscar diligências pela via judicial quando esgotados os meios próprios para obtenção
das informações e elementos voltados à sua atuação. Isso porque, segundo previsão do art. 26 da
Lei 8.625/93, há extenso rol de atribuições instrumentais das quais o MP pode se utilizar,
independentemente de intervenção do Poder Judiciário, o que permite maior celeridade da
diligência e descongestionamento dos processos judiciais, tudo em conformidade com a
cooperação processual prevista no art. 6º do CPC.
Na espécie, não houve prova de negativa administrativa no
fornecimento das informações solicitadas ou da imprescindibilidade de obtenção dos elementos
buscados através de atuação do Poder Judiciário.
Por fim, importante salientar, respeitados os posicionamentos
diversos, que o administrador judicial é auxiliar do Juízo e não das partes ou do processo. A
necessidade de propositura de ação judicial atende também a necessidade de se observar a
distribuição do ônus da prova. Tratando-se de fraude, o ônus probatório compete efetivamente a
quem alega. A leitura da manifestação do Ministério Público e seu pedido de coleta de provas pela
administradora judicial discrepa desse modelo, atribuindo a um terceiro, estranho à relação de
direito material, o ônus de apresentar provas e conclusões acerca das operações. De outro lado,
acaso aceitos os requerimentos ministeriais, sua destinação deveria ser de prova pericial, já que o
objeto das diligência não se confunde com as funções do administrador judicial, nem mesmo se
considerarmos sua funções transversais, preconizadas por Daniel Carnio Costa2.
Por todas essas razões, indefiro os requerimentos formulados pelo
MP e não reconheço sua pertinência subjetiva para participação neste incidente.

III- Da ausência de prova de fraude. Inexistência do estado de insolvência do Grupo
Odebrecht. Regularidade das operações financeiras e da avaliação das garantias. Inexistência
de prejuízo à coletividade de credores.

2

https://www.migalhas.com.br/coluna/insolvencia-em-foco/287610/o-administrador-judicial-no-projeto-delei-10-220-18--nova-lei-de-recuperacao-judicial-e-falencias
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Ainda que superada a questão da inadequação da via eleita, no
mérito, o presente incidente também deve ser extinto, diante da comprovação da regularidade das
operações financeiras entre os bancos e o grupo empresarial, bem como da ausência de intenção de
prejudicar credores com a constituição das garantias da Braskem.
Segundo estudo da Fipecafi (fls. 3.494/3.543), além da
manipulação de dados para dedução das pretensões aqui trazidas por Graal e José Carlos Grubisich,
conclui-se pela inexistência de insolvência econômica do Grupo Odebrecht, bem como que as
operações financeiras com os Bancos ocorreram em ambiente de transparência e foram
determinantes para evitar a derrocada das atividades. Extraio os seguintes excertos que bem
resumem a higidez das operações e a manipulação de dados feita por Graal e José Carlos
Grubisich:

(...)
Em maio e junho de 2016, os Bancos Credores realizaram reestruturação das
dívidas vencidas ou que estavam vencendo. Surpreendentemente, as
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2016 foram utilizadas por
GRAAL e GRUBISICH para alegar que os Bancos Credores realizaram
reestruturação da dívida de 2016 com a evidente constatação da insolvência.
Seria dispensável dizer, mas ressalte-se: utilizaram informações (muito)
posteriores ao processo de reestruturação das dívidas questionado, algo que não
faz o menor sentido.
A reestruturação das dívidas de 2016 foi realizada mediante a concessão de cerca
de R$ 4 bilhões em dinheiro novo, fato amplamente divulgado pela imprensa na
época2 . Naquele momento, o total de dívidas garantidas por ações Braskem
totalizavam R$ 4,4 bilhões. As garantias de ações ordinárias e preferências
Braskem tinham um valor de mercado, baseado nos preços negociados na B3
(antiga Bovespa), da ordem de R$ 4,6 bilhões. Ressalte-se: essas negociações e
concessão de novos empréstimos ocorreram antes do encerramento das
Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Odebrecht de 31 de
dezembro de 2016, que foram divulgadas somente em setembro de 2017.
As demais reestruturações de dívidas, ocorridas nos anos de 2017 e 2018,
envolveram mais de R$ 7,8 bilhões, tendo permitido ao Grupo Odebrecht o
recebimento de cerca de R$ 5,1 bilhões em recursos líquidos, utilizados para
pagamento de dívidas, despesas operacionais e desenvolvimento de suas
atividades, além da reestruturação de mais de R$ 2,5 bilhões de dívidas, o que
possibilitou uma melhor adequação dos passivos do Grupo ao seu fluxo de caixa,
além de taxas amplamente vantajosas se comparadas àquelas disponíveis no
mercado. Essas operações, que também foram amplamente divulgadas pela
imprensa3, foram realizadas com as mesmas garantias constituídas em 2016, ou
seja, sem qualquer acréscimo na quantidade de ações da Braskem.
O que ocorre é que as ações da Braskem tiveram valorização no período, o que
permitiu aos Bancos Credores realizar concessões adicionais de empréstimos,
com novos recursos.
Esses suportes financeiros foram muito importantes ao Grupo Odebrecht, para ter
‘fôlego’ e realizar alguns desinvestimentos para gerar caixa e reduzir seu
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endividamento e ainda pagar suas despesas, na expectativa de recuperação dos
negócios, fortemente abalados pelo dano reputacional e pelos gravames
decorrentes da “Lava Jato”. (fls. 3.499/3.500)
(...)
Isso tudo é importante para dizer que GRAAL e o Sr. GRUBISICH
apresentam dados da Odebrecht S.A., sendo que, na nossa visão, o correto
nas circunstâncias é analisarmos a OSP e a OSP Inv, respectivamente antiga
e atual proprietárias das ações da Braskem dadas em garantia. Além disso, a
GRAAL e o Sr. GRUBISICH utilizam aleatoriamente as informações
contábeis da Odebrecht S.A. (garantidora), sem distinguir se tais
informações podem realmente significar insolvência ou as datas em que as
operações financeiras questionadas aconteceram vis-à-vis os momentos
legalmente exigidos para a divulgação de informações e acesso, pelos Bancos,
às mesmas. Isso pode ser confirmado na linha do tempo que apresentamos
na Figura 1.
Nesse sentido, primeiro de tudo, cabe destacar que, a nosso ver, as informações
trazidas pela GRAAL e o Sr. GRUBISICH para justificar a alegada insolvência
do Grupo Odebrecht não são suficientes e não refletem uma insolvência
econômica do Grupo. Com efeito, para os períodos analisados, com base nas
demonstrações financeiras auditadas da Odebrecht S.A., OSP Inv e OSP em
2015, 2016, 2017 e 2018, não nos parece que quaisquer dessas empresas
encontravam-se insolventes do ponto de vista econômico. Explicamos com mais
detalhes essa constatação adiante.
De outro lado, a GRAAL e o Sr. Grubisich utilizam dados de 31 de dezembro de
2016 para questionar operações celebradas entre maio e julho de 2016, quando
então as últimas demonstrações financeiras auditadas disponíveis eram as de 31
de dezembro de 20154. Nesse sentido, é importante destacar que as
demonstrações financeiras auditadas da Odebrecht S.A. – fls. 1166, de 31 de
dezembro de 2016, foram divulgadas somente em setembro de 2017. Esse é um
ponto fundamental, tendo em vista as alegações dos requerentes. O Relatório do
Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis da Odebrecht S.A. de
31 de dezembro de 2016 foi concluído e assinado somente em 29 de agosto de
2017, pela BDO RCS Auditores Independentes.
Portanto, não se pode alegar que os Bancos Credores teriam conhecimento
em 2015 e 2016 da situação econômica financeira relativas ao encerramento
das demonstrações contábeis de 2016 do Grupo Odebrecht. (fls. 3.507/3.508)
(...)
De acordo com as Notas Explicativas, que integram as demonstrações financeiras
auditadas da companhia, as multas de acordos realizados, os ajustes a valor justo
dos ativos de negócios de petróleo e as questões de variações cambiais de uma
subsidiária na Venezuela não representaram saída de caixa naquele período. As
multas foram reconhecidas como despesas e simultaneamente um passivo que
seriam pagas conforme o acordo firmado.
Conforme informado, o montante de multas do Grupo decorrente do Acordo
Global coordenado pelas autoridades competentes das jurisdições brasileira, norteamericana e suíça, é de R$ 3,8 bilhões, a serem pagas em 23 anos. A controlada
Braskem também firmou Acordo Global com a MPF e o Departamento de Justiça
Americana (DOJ) e SEC no valor total de US$ 957 milhões (cerca de R$ 3,1
bilhões). As somas dessas multas aplicadas e dos acordos do Grupo Odebrecht
foi R$ 6,9 bilhões. Destaque-se que o Sr. GRUBISICH ocupou o cargo de
Diretor Presidente da Braskem, e posteriormente ainda atuou como consultor no
Grupo Odebrecht. Portanto sob sua gestão ou assessoramento ocorreram
ilicitudes, haja vista o ocorrido nos EUA, pois o mesmo foi detido5 no dia 19 de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, liberado nos autos em 23/08/2021 às 20:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0087169-55.2019.8.26.0100 e código B7EDB6A.

fls. 6290

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)
2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
novembro de 2019. O documento de acusação que foi divulgado pelo Estadão
destacou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou três
acusações: (i) conspiração por violar o dispositivo anti-propina da Lei Americana
Foreign Corrupt Practices Act; (ii) conspiração por violar livros e registros de
empresa além de cometer falha em certificar relatórios financeiros; e (iii)
conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional.
É importante destacar que esses registros dos valores com relação a multas e
acordos de leniência ocorreram no ano de 2016, o que levou a Odebrecht a ter
um prejuízo antes do IR/CSLL da ordem de R$ 12,4 bilhões (31/12/2016). Já em
31/12/2017, como esses efeitos já haviam sido reconhecidos, e também pelo
enxugamento de outras despesas administrativas, o prejuízo antes do IR/CSLL
foi de apenas R$ 213 milhões. É importante lembrar que a queda na receita foi de
43% se compararmos o ano de 2017 (R$ 70,1 bilhões) com o ano de 2014 (R$
123,7 bilhões), ou seja, o Grupo Odebrecht naquele momento, apostava na
recuperação da economia brasileira, para retomada de suas atividades, fato que
não ocorreu em função da crise. Isso, contudo, não permite afirmar que se
encontrava insolvente nesse período.
Com relação ao descumprimento contratual dos empréstimos e financiamentos
contratados (covenants) pela subsidiária Braskem, que ocasionou o excesso de
passivo circulante em relação ao ativo circulante (capital circulante negativo),
essa situação veio a ocorrer somente em 30 de junho de 2017, porém a Odebrecht
S.A. reconheceu retroativamente nas demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2016, conforme consta nas Notas Explicativas item 27 (fls.
1282). (fls. 3.511/3.512)
(...)
Portanto, afirmar insolvência em 31 de dezembro de 2016 com base no excesso
do passivo circulante em relação ao ativo circulante no montante de R$
9.007.477 mil é totalmente indevido8. Naquele momento, segundo as Notas
Explicativas, houve um reconhecimento retroativo do passivo circulante de R$
40,4 bilhões dos valores do passivo não circulante referentes ao descumprimento
contratual da Braskem, e que na própria notas explicativa informou-se que esse
valor estava sendo equacionado e reclassificado novamente para o passivo não
circulante. Trata-se, na pior das hipóteses, de uma condição transitória.
Assim, a situação patrimonial mais fidedigna mostra que o ativo circulante
superava em R$ 30 bilhões o seu passivo circulante naquelas demonstrações
financeiras consolidadas. (fls. 3.513/3.514)

(...)
As medidas divulgadas nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de
2016, cuja auditoria, como já mencionado, somente foi concluída no final de
agosto de 2017, bem como as informações que constam no pedido de
recuperação judicial, mostram que as providências adotadas naquele momento
referem-se às dificuldades temporárias decorrentes da operação Lava Jato. A
piora da situação econômica brasileira que ocorreu nos anos de 2015 e 2016 em
razão do processo de impeachment presidencial, que contribuiu com a
deterioração da economia do país, também contribuiu fortemente para a piora no
setor de construções e infraestrutura. Portanto, não se pode afirmar que o estado
do Grupo Odebrecht seria de insolvência em 2015 e 2016, haja vista a
complexidade da situação e todos os aspectos que interferiram na situação.
Observe-se que no ano de 2017, o patrimônio líquido voltou a ser positivo –
vejamos Nota Explicativa 15 (b) às demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2017::
(b) Adicionalmente, em 31 de outubro de 2017, foi constituída a reserva de
capital no montante de R$ 11.118.619 mediante contribuição de créditos
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representados por recebíveis e contratos de mútuos.
O lucro operacional consolidado da Odebrecht no ano de 2017 também foi
positivo em R$ 7.188.628 mil, contra o prejuízo operacional de R$ 1.718.726 mil
de 2016 (que foi impactado pelos acordos de leniência) o que demonstra que as
atividades operacionais, embora ainda com queda nas receitas operacionais de
13,1%, estavam com perspectiva de recuperação. O prejuízo antes dos impostos,
de R$ 213 milhões, revela que se houvesse uma melhora, mesmo que pequena,
nas receitas operacionais com a recuperação da economia e as atividades de
construção, o Grupo poderia recuperar sua lucratividade.
Em 2018, com o setor de construção ainda em queda, o Grupo Odebrecht
mostrou um crescimento de 6,2%. Entretanto, a margem de lucratividade foi um
pouco menor que no ano anterior. As empresas obtiveram lucro operacional, mas
não foi suficiente para cobrir os custos financeiros, incorrendo num prejuízo
antes do IRPJ/CSLL de R$ 3.537 milhões, o que levou ao patrimônio líquido a
ficar a descoberto. O ativo total de R$ 156,7 bilhões é quase que equivalente ao
passivo total de R$ 157,5 bilhões. (fls. 3.517/3.518)
(...)
Conforme refletido no resultado no ano de 2016 na controlada Braskem que
firmou Acordo Global com a MPF e o Departamento de Justiça Americana
(DOJ) e SEC no valor total de US$ 957 milhões (cerca de R$ 3,1 bilhões) afetou
no resultado da OSP INV e OSP naquele ano. Especialmente nas empresas
devedoras a OSP INV e OSP, que são as devedoras de recursos que contém a
garantia de alienação fiduciária das ações Braskem, só apresentou resultado
deficitário quando foi realizado o acordo com MPF e DOJ, Nos demais anos, os
resultados foram positivos, e especialmente no ano de 2017, já havia apresentado
uma melhora.
Portanto, pela análise das demonstrações financeiras das devedoras OSP e OSP
INV mostram que as empresas não estavam insolventes, pois são empresas
controladoras da Braskem. No consolidado, as principais atividades que refletem
nessas demonstrações financeiras consolidadas são das atividades da Braskem,
que é a empresa que não pediu a recuperação judicial e cuja solvência e alto valor
de mercado são notórios.
Essa melhora, permitiu aos bancos credores realizar a segunda e última emissão
das debêntures da OSP INV em maio de 2018, quando já tinha divulgado as
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017, sempre tendo por
garantias as mesmas ações de emissão da Braskem.
A última operação de constituição de nova garantia em cima das mesmas ações
de emissão da Braskem ocorreu em outubro de 2018, quando um novo
desembolso com base na documentação assinada em maio ocorreu e a alienação
fiduciária das ações ordinárias da Braskem, que já estava prevista deste o início
das operações com os bancos, foi finalmente outorgada, dada a anuência
concedida pela Petrobrás.
Os Bancos Credores participaram fortemente na reestruturação das dívidas,
concedendo novos recursos para dar a continuidade às atividades, concedendo
carência e alongamento das dívidas, na expectativa de que essas medidas
adotadas pela Odebrecht S.A. pudessem evitar o colapso das suas operações, e
que ao mesmo tempo contribuísse para a manutenção de um número elevado de
empregos de suas controladas.
Os Bancos Credores já vinham obtendo a garantia de ações de emissão da
Braskem desde o ano de 2013, quando o Grupo Odebrecht estava ainda em plena
fase de crescimento e desenvolvimento de novos negócios. E tiveram um papel
fundamental na reestruturação das dívidas e alongamento dos prazos e na
concessão de novos financiamentos, mediante obtenção de garantias
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complementares de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Braskem, na
medida em que a exposição dos Bancos aumentava. E isso num processo regular
e transparente, sendo que as medidas adotadas foram na expectativa da
recuperação da economia brasileira, o que permitiria a retomada dos negócios do
Grupo Odebrecht, mas o desdobrar dos acontecimentos posteriores demonstrou
que isso não chegou a ocorrer. Esse foi um dos motivos alegados para o pedido
de recuperação judicial conforme constam nos itens 32 a 34 do referido pedido,
transcritos a seguir: (fls. 3.522/3.524)
(...)
Os requerentes GRAAL e GRUBISICH afirmaram que houve falta de
contrapartida ou negócio gratuito na concessão de alienação fiduciária de ações
de emissão da Braskem para a reestruturação de dívidas e em novos empréstimos.
Trata-se de argumento equivocado, pois no nosso entendimento não houve
qualquer negócio sem contrapartida ou gratuito entre as partes. Pelo contrário,
cada uma das operações financeiras ora debatidas, como ficará demonstrado
abaixo, contou com dinheiro novo, alongamentos expressivos e taxas atrativas.
As contrapartidas, portanto, ocorreram e foram importantes.
Evidentemente, após a constatação pelo MPF do envolvimento das empresas e
dos seus principais executivos no âmbito da operação Lava Jato, é natural que os
Bancos Credores adotassem uma postura mais cautelosa nos negócios com o
Grupo. Isso aconteceu independentemente de qualquer discussão sobre solvência,
afinal são instituições que são submetidas a uma rígida regulação exercida pelo
Banco Central do Brasil – BACEN, no que tange às políticas de crédito, níveis de
capital, entre outros aspectos. Não obstante, os Bancos Credores tinham, aliás,
ainda têm, valores expressivos de empréstimos e financiamentos concedidos ao
Grupo Odebrecht, portanto, é absolutamente normal que operações bilionárias e
de longo prazo estejam amparados por garantias, o que deve ocorrer, tanto em
função das políticas internas das instituições quanto da regulação bancária,
conforme exigências do Banco Central do Brasil. (fls. 3.526)

(...)
A análise independente da situação claramente indica que as instituições
financeiras credoras reestruturaram parte relevante das dívidas,
concedendo novos recursos e alongando prazos para pagamento até ano
2031, sendo a contrapartida dada em garantia plenamente compatível com
as práticas de mercado e a regulação do mercado financeiro. (fls. 3.527)
(...)
Estamos diante de operações complexas, embasadas economicamente e com
evidências de terem sido discutidas à exaustão, estruturadas por meio de
instrumentos que conferem absoluta transparência e publicidade dos atos
praticados, com desembolso de bilhões de reais para utilizações diversas. Há um
valor expressivo para usos gerais e outra parte desembolsada dentro do contexto
de reestruturação de obrigações perante os Bancos, que, como publicamente
reconhecido, são os maiores credores de todo o Grupo. Por isso, inclusive para as
operações cujos recursos foram utilizados para pagamento de dívidas,
acreditamos estar diante de operações classificáveis contabilmente como de
dinheiro novo, já que há uma verdadeira nova operação do ponto de vista
econômico, com a troca do principal devedor, do respectivo título, alongamento
expressivo (genericamente, 13 anos, com cinco anos de carência) e adequação
das taxas a valores mais atrativos. Ou seja, não há qualquer dúvida que tratam-se
de novas operações, com seus próprios riscos, no caso ampliados e acentuados
pela incerteza da época e seus longos prazos. Uma dívida de 13 anos em um
ambiente político e econômico com o observado o Brasil representa um esforço
grande por parte de qualquer credor e, como tal, requer garantias adequadas, não
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podendo ser simplificada diante do uso dos recursos ou comparada a uma dívida
de curto prazo que, prestes a vencer e com meros alongamentos, recebem simples
reforço de garantias.
Toda essa explicação e contextualização é, a nosso ver, muito importante já que
GRAAL e GRUBISICH centram sua tese no argumento de que os recursos das
operações descritas foram utilizados para pagar os próprios credores, o que é
desmentido pelos fatos, como já vimos e iremos ressaltar a seguir. A OSP Inv
usou recursos das operações para diversos fins, inclusive aportar no capital da
Atvos, tornando-se sua controladora, emprestar recursos para Odebrecht S.A. ou
outras empresas do grupo visando viabilizar o pagamento de outros credores,
entre eles os bondholders, credores do Peru e as próprias autoridades com quem a
Odebrecht S.A. firmou acordo de leniência. Tudo isto trouxe benefícios aos
stakeholders. Certamente o uso dos recursos foi e continua sendo importante,
mas não se pode ignorar que, independentemente do uso, quando se faz uma
operação com tais características (novo devedor, novo prazo (substancialmente
mais longo), nova taxa (melhor) etc.), estamos de fato diante de uma nova
operação financeira, equivalente a concessão de dinheiro novo.
Além disso, factualmente, do ponto de vista econômico, em sendo os Bancos os
maiores credores do Grupo Odebrecht (aqui evidenciado pelas próprias
informações das RJs de ODB e Atvos), qualquer estrutura que fosse adotada com
por qualquer outro credor, resultaria no pagamento desses credores e certamente
seria mais onerosa ao Grupo Odebrecht, dada, inclusive, a instabilidade
econômica e política do pais e a crise de credibilidade envolvendo o grupo em
questão. Dessa forma, há um robusto racional econômico que justifica as
operações, e os resultados foram sentidos, conforme já descrito nas
demonstrações financeiras auditadas da própria companhia. Dito isso, passamos a
analisar e descrever, do ponto de vista econômico, as operações realizadas pelos
Bancos Credores tendo por garantia as ações da Braskem, vis- à-vis também o
seu valor de mercado. (fls. 3.528/3.529)
(...)

Portanto, no ano de 2016, quando foi realizada a emissão de nova dívida,
com novos prazos de carência e de pagamento, que permitiu, por meio do
aumento de capital da Atvos, o reforço de caixa das empresas de cana de
açúcar e o pagamento de diversas obrigações vencidas ou com
vencimento próximo, o valor da garantia de R$ 4,6 bilhões era superior
ao valor total das dívidas de R$ 4,4 bilhões garantidas.
Naquele momento, os Bancos Credores passaram a deter garantias sobre
a totalidade das ações ordinárias e preferencias Braskem de propriedade
do Grupo Odebrecht. A Braskem divulgou o Comunicado ao Mercado em
19 de julho de 2016, informando esse fato, devidamente arquivado no site
da CVM – Comissão de Valores Mobiliários:
Portanto, tanto a GRAAL como o Sr. GRUBISICH, que eram ou
continuam sendo acionistas de algumas empresas do Grupo
Odebrecht, tinham o pleno conhecimento do fato. (fls. 3.531/3.532)
(...)
Também essas operações financeiras da OSP Inv junto aos Bancos Credores
com garantia de ações de emissão da Braskem foram amplamente
divulgadas pelos meios de comunicação desde o ano de 2016, e foram sempre
estruturadas na forma de emissões de debêntures, cujos documentos são
todos públicos.
Note-se que as emissões de debêntures demandam certo tempo para sua
estruturação, em razão da necessidade da elaboração da escritura de emissão,
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registros na CVM, na instituição de registros e liquidação, auditoria, contratação
de agende fiduciário etc..
Muitas vezes, antes da emissão das debêntures, as empresas necessitavam de
recursos para liquidar as dívidas que estavam vencendo, para capital de giro, para
concluir investimentos ou para pagamento de despesas. Nesses casos, são
concedidos os denominados “empréstimo ponte”, que tem a finalidade exclusiva
de cobrir o espaço entre a necessidade de recursos e a entrada de recursos através
de emissão de debêntures. Esses tipos de empréstimos não podem ser
considerados como renegociação de dívidas, conforme alegado no Incidente
Processual, pois, a finalidade foi exclusiva para cobrir um certo espaço de tempo,
enquanto aguarda a estruturação das debêntures e a consequente entrada de
recursos. Trata-se de prática muito usual no mercado de crédito.
Os empréstimos ponte concedidos até a emissão das debêntures que contam com
garantias de alienação fiduciária de ações emitidas pela Braskem não podem ser
considerados como negócio gratuito ou negócio sem contrapartida, e nem mesmo
como um dinheiro velho, como alegado.
As reestruturações e a concessão de novos recursos contribuíram com o Grupo,
além de realizar a desmobilização de ativos que renderam R$ 7,2 bilhões de
novos recursos, conforme citado no item 51 do Pedido de Recuperação Judicial,
e ainda, a obtenção de novo financiamento para Atvos Participações em março de
2017 (com alienação fiduciária de ações da Atvos Agroindustrial) e a
renegociação da divida com os peruanos em abril de 2017 (alienação fiduciária
da Atvos Agroindustrial) e da ODB Energia (com alienação fiduciária das ações
da Aracati Energia Renovável). (fls. 3.534/3.535)

(...)
É importante destacar que as oscilações nos preços das ações da Braskem são
significativas, pois dependem da situação da empresa e o seu mercado, da
situação econômica brasileira, da situação econômica global, das questões
políticas, dos preços de outros ativos financeiros, etc., bem como dos gigantescos
reflexos econômicos derivados da crise imposta pelo COVID 19.
Portanto, não se pode alegar desproporcionalidade da garantia em relação a
dívida, quando o valor da garantia tem volatidade, como foi possível observar. A
margem de garantia adicional depende exclusivamente do risco que o credor está
disposto a ficar exposto com o crédito concedido. E a situação atual de crise vem
em claro desfavor de todos, inclusive das instituições financeiras, que viram sua
garantia se desvalorizar significativamente. (fls. 3.539/3.540)

Pela leitura do documento e dos pontos destacados, foi apurado,
através dos documentos financeiros e contábeis envolvidos, desde 2016, que as operações
financeiras foram determinantes para manutenção do grupo empresarial em funcionamento, o que
se revelou benéfico para credores, na medida em que a empresa foi mantida e, consequentemente,
seu poder de pagamento. Outrossim, a concessão de garantias em momento algum sobejou o
necessário para oferecer segurança aos credores e para que ainda assim houvesse proveito
econômico para as recuperandas, sendo que as avaliações das ações da Braskem acompanharam a
regular volatilidade da precificação desse tipo de ativo e a extensão das dívidas também
demonstrou o sinalgma suportado pelas Instituições Financeiras envolvidas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, liberado nos autos em 23/08/2021 às 20:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0087169-55.2019.8.26.0100 e código B7EDB6A.

fls. 6295

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CÍVEL
1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)
2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
De outro lado, nenhum argumento da Graal ou de José Carlos
Grubisch foram suficientes para afastar as conclusões apuradas no aludido estudo. Ao contrário, o
questionamento das operações ocorreu com distorção de fatos sobre os quais ambos os autores
tinham ciência, seja na condição de parceiro comercial, seja na condição de diretor,
respectivamente.
Neste particular, como bem demonstrado no estudo da Fipecafi,
ambos os autores sequer teriam vínculo com as operações financeiras mencionadas ou com as
recuperandas que as efetuaram, carecendo, neste particular, de pertinência subjetiva para a
postulação realizada.
Segundo o mandamento contido no art. 373, inciso I, do CPC, é
ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos dos direitos por ele pretendidos.
Nas preciosas lições de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em
seu Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47ª edição, Editora Forense, página 478, verbis:
“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da
causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus
da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos
por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. (...).”
Tal imposição de nosso sistema decorre do conceito de
instrumentalidade da prova em seu aspecto objetivo
e em seu aspecto subjetivo

meio hábil para provar a existência do fato

estado psíquico de certeza quanto ao fato originado através da

produção do instrumento probatório.
Nesse ponto, discorre o renomado autor, na obra supra citada, à
página 474, assim vernaculamente posto: “ O processo moderno procura solucionar litígios à luz
da verdade real e é, na prova dos autos, que o juiz busca localizar essa verdade. Como, todavia, o
processo não pode deixar de prestar a tutela jurisdicional, isto é, não pode deixar de dar solução
jurídica à lide, muitas vezes esta solução, na prática, não corresponde exatamente à verdade real.
O juiz não pode eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o processo e de sonegar a
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justiça postulada pelas partes. O processo é um método de composição dos litígios. As partes têm
que se submeter às suas regras para que suas pretensões, alegações e defesas sejam eficazmente
consideradas. A mais ampla defesa lhes é assegurada, desde que feita dentro dos métodos próprios
da relação processual. Assim, se a parte não cuida de usar das faculdades processuais e a verdade
real não transparece no processo, culpa não cabe ao juiz de não ter feito a justiça pura, que, sem
dúvida, é a aspiração das partes e do próprio Estado. Só às partes, ou às contingências do destino,
pode ser imputada semelhante deficiência. (...)”
Muito embora a jurisprudência seja flexível quanto ao momento da
juntada de documentos pelas partes do processo, segundo preceituam os arts. 320 e 434, ambos do
CPC, não se configura razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, que o trâmite processual
seja postergado, sem que a parte interessada justifique o porquê não cumpriu o ônus estabelecido
nos aludidos artigos de lei, aplicando-se, mutatis mutandis, a regra da eventualidade destinada ao
réu no oferecimento de sua contestação.
Portanto, na análise dos elementos constantes dos autos, é
permitido inferir que a petição inicial contém alegações completamente desprovidas de provas que
a sustentem, de sorte a não existir outra alternativa senão o reconhecimento da regularidade das
operações financeiras, com todos os seus consectários.

IV- Ato atentório à dignidade da justiça. Contempt of Court caracterizado. Violação da
decisão de fls. 24.917/24.919. Dedução de pretensão em desacordo com a verdade dos fatos e
utilização do processo para atendimento de finalidades ilícitas, em contrariedade à obrigação
de cooperação processual, com desvirtuamento da função jurisdicional. Quebra da ética
processual. Ausência de dúvida objetiva sobre os fatos. Aplicação dos art. 77, I, II e IV, do
CPC. Aplicação de multa em valor proporcional aos atos.

De proêmio, insta salientar que o presente incidente foi
indevidamente proposto por Graal Participações S.A., cujo requerimento havia sido originalmente
feito

nos

autos

principais

da

recuperação

judicial

(fls.

23.284/23.327

–

autos

1057756-77.2019.8.26.0100), sob a falsa premissa de apuração de fraudes em operações
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financeiras alheias aos seus negócios jurídicos com determinadas recuperandas.
Tanto assim o é que, posteriormente, postulou sua extinção em
razão de celebração de acordo com as recuperandas. Tivesse seriedade o exercício de seu direito de
ação, ou não teria feito qualquer acordo, ante suas alegações de fraudes pregressas, ou apenas se
utilizou do Poder Judiciário para aumentar sua vantagem de negociação que resultou no acordo
celebrado. No mais, como será exposto abaixo, não haviam elementos mínimos suficientes para
ajuizar o presente incidente, quando o pedido buscado não seria compatível com o rito previsto.
Em processos de recuperação judicial, a experiência tem
demonstrado que muitas demandas são propostas com finalidade diversa da real busca do
reconhecimento judicial sobre a pretensão deduzida. Essa litigiosidade artificial necessita ser
debatida e considerada, pois configura um desvirtuamento da função constitucional do Poder
Judiciário em solucionar conflitos, já que ele passa a funcionar como instrumento do poder
econômico que busca melhores condições em determinada negociação em processos de
recuperação judicial. E o caso dos autos é exemplo cristalino desse desvirtuamento, mormente
porque os dados analisados eram de conhecimento comum e deveriam ter obtidos melhor
tratamento dos litigantes para evitar a dedução de pretensão com alteração da verdade dos fatos.
No caso dos autos, ficou evidente, pelos termos trazidos por Graal
e José Carlos Grubisch Filho, detentores de amplas informações sobre as questões muito antes do
ajuizamento desta recuperação judicial, que tais credores apenas buscaram a satisfação de
interesses pessoais diversos do reconhecimento de uma pretensão pelo Poder Judiciário,
desvirtuando a atuação jurisdicional e o legítimo exercício do direito de ação.
Importante mencionar a seguinte conclusão apontada no relatório
da Fipecapi:
Isso tudo é importante para dizer que GRAAL e o Sr. GRUBISICH
apresentam dados da Odebrecht S.A., sendo que, na nossa visão, o correto
nas circunstâncias é analisarmos a OSP e a OSP Inv, respectivamente antiga
e atual proprietárias das ações da Braskem dadas em garantia. Além disso, a
GRAAL e o Sr. GRUBISICH utilizam aleatoriamente as informações
contábeis da Odebrecht S.A. (garantidora), sem distinguir se tais
informações podem realmente significar insolvência ou as datas em que as
operações financeiras questionadas aconteceram vis-à-vis os momentos
legalmente exigidos para a divulgação de informações e acesso, pelos Bancos,
às mesmas. Isso pode ser confirmado na linha do tempo que apresentamos
na Figura 1.
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Nesse sentido, primeiro de tudo, cabe destacar que, a nosso ver, as informações
trazidas pela GRAAL e o Sr. GRUBISICH para justificar a alegada insolvência
do Grupo Odebrecht não são suficientes e não refletem uma insolvência
econômica do Grupo. Com efeito, para os períodos analisados, com base nas
demonstrações financeiras auditadas da Odebrecht S.A., OSP Inv e OSP em
2015, 2016, 2017 e 2018, não nos parece que quaisquer dessas empresas
encontravam-se insolventes do ponto de vista econômico. Explicamos com mais
detalhes essa constatação adiante.
De outro lado, a GRAAL e o Sr. Grubisich utilizam dados de 31 de dezembro de
2016 para questionar operações celebradas entre maio e julho de 2016, quando
então as últimas demonstrações financeiras auditadas disponíveis eram as de 31
de dezembro de 20154. Nesse sentido, é importante destacar que as
demonstrações financeiras auditadas da Odebrecht S.A. – fls. 1166, de 31 de
dezembro de 2016, foram divulgadas somente em setembro de 2017. Esse é um
ponto fundamental, tendo em vista as alegações dos requerentes. O Relatório do
Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis da Odebrecht S.A. de
31 de dezembro de 2016 foi concluído e assinado somente em 29 de agosto de
2017, pela BDO RCS Auditores Independentes.
Portanto, não se pode alegar que os Bancos Credores teriam conhecimento
em 2015 e 2016 da situação econômica financeira relativas ao encerramento
das demonstrações contábeis de 2016 do Grupo Odebrecht. (fls. 3.507/3.508)

A manipulação de dados foi fundamental para que houvesse
indevida incursão de mérito sobre questão que deveria ser tratada em vias próprias, mas que
somente agora foram lançadas, para atendimento de interesses incompatíveis com o exercício do
direito de ação. E nem se cogite de dúvida objetiva no caso, pois ambos os postulantes possuíam
relação muito próxima ao grupo e tinham acesso informações que certamente impediriam a
dedução da pretensão ora analisada justamente pela sua capacidade objetiva de inteligibilidade dos
dados, revelando a temeridade de suas condutas.
Tal postura viola frontalmente o dever de boa-fé e cooperação
processual de maneira qualificada, pois, ao cumprir a determinação de fls. 24.917/24.919 dos autos
principais, Graal não teve acuidade de propor a demanda mediante apresentação da verdade dos
fatos, mesmo ciente dos termos das operações questionadas. Na mesma linha José Carlos Grubisch
Filho, o qual somente busca tumultuar o processo de recuperação judicial, para aumentar seu poder
de negociação frente a créditos supostamente detidos contra o grupo.
Assim, clara a violação aos incisos I, II e IV do art. 77 do CPC,
permitindo a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo de lei ora mencionado. Entretanto,
diante dos valores envolvidos e considerando a repercussão das condutas, a aplicação de multa no
percentual fixado em lei sobejaria muito a finalidade punitiva prevista pelo instituto.
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Para tanto, condeno Graal Participações S.A. e José Carlos
Grubisch Filho ao pagamento de multa, para cada um, no valor de R$ 1.000.000,00, a ser paga no
prazo de 05 dias da intimação desta decisão. Não paga a multa no prazo legal, observe-se o
cumprimento do § 3º do art. 77 do CPC.

V- Dispositivo.

Por todo o exposto, extingo o presente incidente sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas do
processo e de verbas sucumbenciais que, nos termos da fundamentação utilizada no item IV desta
decisão e com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, que fixo no valor de R$ 100.000,00 para as
recuperandas e de R$ 100.000,00 para cada uma das Instituições Financeiras.
Intime-se e vista dos autos ao MP.
São Paulo, 17 de agosto de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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