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Ref.: Relatório de Processos 

 

Prezados, 

 

  Conforme solicitado, encaminhamos relatório referente aos processos 

da Gaia Agro Securitizadora S.A. com a data base de 16 de março de 2021, sob os 

cuidados deste escritório. 

 

  Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais 

necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Renato Buranello José Afonso Leirião Filho 
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I. Processo Judicial: Execução de Título Extrajudicial 
 

Processo nº 1121786-92.2017.8.26.0100 
Data da Propositura 12/12/2017 

Natureza Ação de Execução de Título Extrajudicial 
Objeto Execução de Certificado de Direitos Creditórios do 

Agronegócio (CDCA), com pedido de tutela cautelar de 
sequestro 

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Exequente) x Usina Rio 
Pardo S.A., Agropecuária Canaã LTDA., Taquaral Agro 
Participações LTDA., Maíz Agro Participações LTDA., 
Tatre Administração e Participações LTDA. e Agrícola 
Tatez S.A. (Executados) 

Tramitação Atual 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital-
SP 

Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

R$ 1.771.526,74 (um milhão, setecentos e setenta e um 
mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e quatro 
centavos) 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda Remota 
Situação Atual Aguarda-se decisão sobre o pedido formulado pela 

Usina Rio Pardo, de liberação dos bens penhorados. 

ANDAMENTOS 
12/12/2017 Propositura da ação de execução. 
18/12/2017 Publicada a decisão que determinou a emenda à inicial 

pela Exequente. 
19/12/2017 Protocolada a petição de emenda à inicial pela 

Exequente. 
19/12/2018 Proferida a decisão que deferiu parcialmente a concessão 

de tutela antecipada de sequestro de produtos agrícolas 
(22.953 toneladas de cana de açúcar, ou 963.796,47 
litros de etanol ou 1.485.089,4 kg de açúcar) mediante a 
prestação de caução pela Exequente. A decisão foi 



 
objeto de Agravo de Instrumento (nº do processo: 
0000596-57.2018.8.26.0000). 

10/01/2018 Protocolada petição em que se informou o juízo acerca 
da interposição de Agravo de Instrumento e se requereu 
a citação postal dos Executados.  

11/01/2018 Protocolada petição em que foram apresentadas as custas 
iniciais.  

12/01/2018 Publicada a decisão que deferiu parcialmente a 
concessão de tutela antecipada de sequestro de produtos 
agrícolas (22.953 toneladas de cana de açúcar, ou 
963.796,47 litros de etanol ou 1.485.089,4 kg de açúcar) 
mediante a prestação de caução pela Exequente.  

22/01/2018 Cartas de citação expedidas 
08/02/2018 ARs positivos juntados 
22/02/2018 Protocolada petição em que foram apresentados 

requerimentos de (i) penhora online (Bacenjud), (ii) 
Renajud, (iii) Infojud; (iv) penhora no rosto dos autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1048397-
74.2017.8.26.0100, movida em face dos Executados, em 
trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro Central da 
Comarca da Capital-SP; (v) penhora de imóvel de 
matrícula de nº 120.308, registrado no 2º Ofício do 
registro de Imóveis de SP.  

19/03/2018 Protocolada petição que reiterou os pedidos de penhora. 
09/04/2018 Publicada decisão que deferiu os seguintes pleitos: (i) 

penhora online (Bacenjud), (ii) Renajud, (iii) Infojud; 
(iv) penhora no rosto dos autos da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial nº 1048397-74.2017.8.26.0100, 
movida em face dos Executados, em trâmite perante a 
42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital-
SP; (v) penhora de imóvel de matrícula de nº 120.308, 
registrado no 2º Ofício do registro de Imóveis de SP. 

09/04/2018 Emissão de boleto via ARISP (Associação dos 
Registradores Imobiliários de São Paulo) dos 
emolumentos para a averbação de penhora do imóvel de 



 
matrícula de nº 120.308.  

12/04/2018 Protocolada petição que comprovou o recolhimento das 
custas para a averbação de penhora do imóvel de 
matrícula de nº 120.308. 

25/04/2018 Juntado aos autos o comprovante de averbação de 
penhora do imóvel de matrícula de nº 120.308. 

03/05/2018 Protocolada petição em que a Exequente informou o 
juízo sobre a penhora no rosto dos autos efetuada no 
âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 
1048397-74.2017.8.26.0100, bem como reiterou o 
pleito pela realização de Bacenjud, Infojud e Renajud.   

09/05/2018 Publicado Ato Ordinatório intimando a Exequente a se 
manifestar acerca do bloqueio online das seguintes 
quantias: R$ 1.111,24 de Tatre Administração e 
Participações LTDA; R$ 1.624,82 de Maiz Agro 
Participações; R$ 671,69 de Taquaral Agro 
Participações LTDA.  

09/05/2018 Publicado Ato Ordinatório que intimou a Exequente a 
se manifestar acerca das Declarações de Imposto de 
Renda das Executadas.  

09/05/2018 Publicado Ato Ordinatório que intimou a Exequente a 
se manifestar sobre os veículos de propriedade das 
Executadas encontrados mediante a realização de 
Renajud.  

17/05/2018 Publicado Ato Ordinatório que conferiu ciência à 
Exequente sobre a transferência do valor bloqueado via 
Bacenjud à conta judicial.  

18/05/2018 Juntada petição em que as Executadas pleitearam o 
levantamento da penhora efetuada sobre o imóvel de 
matrícula de nº 120.308 sob a alegação de excesso de 
execução.  

31/07/2018 Publicada decisão que indeferiu o pleito das Executadas 
pelo levantamento da penhora efetuada sobre o imóvel 
de matrícula de nº 120.308; além disso, foi determinada 
a expedição de mandado de levantamento do valor 



 
bloqueado via Bacenjud.  

18/09/2018 Publicada decisão que determinou o cumprimento do 
acórdão proferido no âmbito do Agravo de Instrumento 
nº 0000596-57.2018.8.26.0000, cujo trânsito em julgado 
ocorreu em 14/06/2018.  

18/09/2018 Petição em que a Usina Rio Pardo requereu a suspensão 
do feito executivo em razão de haver sido deferido o 
processamento de sua recuperação judicial, cadastrada 
sob o nº 1001538-52.2018.8.26.0100, em trâmite 
perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cerqueira 
César-SP.  

19/09/2018 Protocolada petição em que a Exequente requereu nova 
tentativa de bloqueio online das contas correntes de 
titularidade das Executadas.  

28/09/2018 Protocolada petição em que a Exequente manifestou sua 
discordância em relação ao pleito da Usina Rio Pardo 
pela suspensão do feito executivo.  

09/11/2018 Publicada decisão que indeferiu o pleito da Usina Rio 
Pardo pela suspensão do feito executivo, bem como 
determinou a realização de nova tentativa de bloqueio 
online das contas correntes de titularidade das 
Executadas.  

29/11/2018 Publicado Ato Ordinatório que intimou a Exequente a 
se manifestar acerca dos valores bloqueados de 
titularidade das Executadas.  

05/12/2018 Juntada petição em que a Usina Rio Pardo requereu a 
conversão do bloqueio online das contas correntes em 
pagamento.  

12/12/2018 Publicado Ato Ordinatório que conferiu ciência à 
Exequente quanto à transferência dos valores 
bloqueados via Bacenjud à conta judicial.  

14/12/2018 Protocolada petição em que a Exequente requereu o 
levantamento de restrição incidente sobre veículo de 
propriedade da coexecutada Agrícola Tatez S/A, objeto 
de discussão no âmbito dos Embargos de Terceiro de nº 



 
1113579-70.2018.8.26.0100. 

28/01/2019 Publicado ato ordinatório que informou sobre o 
levantamento da restrição incidente sobre veículo de 
propriedade da coexecutada Agrícola Tatez S/A, objeto 
de discussão no âmbito dos Embargos de Terceiro de nº 
1113579-70.2018.8.26.0100. 

15/02/2019 Protocolada petição em que a Exequente requereu a 
penhora online via Bacenjud das contas bancárias dos 
Executados.  

15/03/2019 Juntado aos autos comprovante de realização de 
diligência via Bacenjud – a penhora online restou 
infrutífera.  

19/03/2019 Juntado aos autos Mandado de Levantamento 
Eletrônico no valor de R$ 1.620,01 (mil, seiscentos e 
vinte reais e um centavo).  

16/05/2019 Protocolada petição em que a Exequente requereu nova 
tentativa de penhora online via Bacenjud das contas 
bancárias dos Executados. 

19/07/2019 
Publicado ato ordinatório que informou o resultado 
negativo do bloqueio via Bacenjud. 

30/08/2019 

Protocolada petição em que a exequente requereu prazo 

suplementar para se manifestar em termos de 
prosseguimento do feito. 

14/10/2019 Protocolado pedido de penhora online pela Exequente. 

06/12/2019 
Proferida decisão em que foi deferido pedido de 
bloqueio online de ativos. 

11/12/2019 
Juntado detalhamento da ordem de bloqueio de ativos 

financeiros via Bacenjud, no valor de R$ 422,39. 

13/12/2019 
Publicado ato ordinatório que intimou a Executada 
Taquaral Agro Participações Ltda. a se manifestar sobre 
o bloqueio de valores que recaiu sobre sua conta.  

21/01/2020 
Protocolada petição em que a Exequente requereu prazo 
suplementar para se manifestar em termos de 
prosseguimento do feito. 



 

28/01/2020 
Publicado ato ordinatório que deu ciência à Exequente 
acerca do protocolo de transferência do valor bloqueado 

para a conta judicial. 

31/01/2020 

Juntada petição em que as Executadas requereram a 
extinção da Execução, em razão da novação da dívida 
que se operou pela aprovação do plano de recuperação 

judicial. 

13/02/2020 

Publicada decisão que deferiu o pedido de prazo 
suplementar formulado pela Exequente e indeferiu o 

pedido de extinção da Execução pelas Executadas, por se 
tratar de crédito extraconcursal. 

29/04/2020 Processo arquivado provisoriamente. 

11/09/2020 
Petição em que a Usina Rio Pardo requer a juntada de 
substabelecimento.  

25/09/2020 

Ato ordinatório que intimou a Usina Rio Pardo a 

providenciar o recolhimento da taxa de 
desarquivamento.  

05/02/2021 

Petição em que a Usina Rio Pardo informa a aprovação 

do Plano de Recuperação Judicial, e requer a liberação 
dos bens penhorados, sob a alegação de que seriam 
essenciais à atividade empresarial.  

22/02/2021 

Publicado despacho que intimou a Exequente para se 

manifestar sobre o pedido de liberação dos bens 
penhorados.  

15/03/2021 

Petição em que a Exequente se opôs ao pedido de 

liberação dos bens penhorados, bem como requereu 
nova tentativa de penhora online via Sisbajud das contas 
bancárias dos Executados.  

 
I.A - Processo Judicial: Embargos de Terceiro 
 

Processo nº 1113579-70.2018.8.26.0100 
Data da Propositura 02/11/2018 

Natureza Embargos de Terceiro  



 
Objeto O Embargante pretende o levantamento de restrição 

incidente sobre veículo de propriedade da coexecutada 
Agrícola Tatez no âmbito da Ação de Execução de 
Título Extrajudicial nº 1121786-92.2017.8.26.0100 

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Embargada) x Douglas 
José Andrade (Embargante) 

Tramitação Atual 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital-
SP 

Valor total envolvido 
(histórico nov/2018) 

R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda N/A 
Situação Atual Transitado em julgado em 31 de janeiro de 2020.  

ANDAMENTOS 
02/11/2018 Ajuizamento dos Embargos de Terceiro. 
08/11/2018 Publicada a decisão que determinou a emenda à inicial 

pelo Embargante.  
17/11/2018 Juntada a petição de emenda à inicial pelo Embargante.  
27/11/2018 Publicada a decisão que recebeu a emenda à inicial.  
17/12/2018 Protocolada petição em que a Embargada requer a 

extinção do processo sem resolução de mérito.  
19/02/2019 Publicada decisão que intimou o Embargante à 

apresentação de réplica. 
21/02/2019 Apresentada réplica pelo Embargante.  
26/08/2019 Publicada sentença de procedência dos Embargos de 

Terceiro. 
05/09/2019 Opostos embargos de declaração pela Gaia em face da 

sentença, haja vista a condenação ao pagamento de 
verba sucumbencial. 

10/12/2019 Publicada decisão que rejeitou os embargos de 
declaração da Gaia Agro Securitizadora. 

13/02/2020 Juntada petição em que o Embargante requereu a 
certificação do transito em julgado da sentença. 

02/06/2020 Expedida certidão atestando que a sentença, com a 



 
decisão proferida em sede de embargos de declaração, 
transitou em julgado em 31 de janeiro de 2020. 
Arquivado definitivamente. 

 
I.B - Processo Judicial: Agravo de Instrumento1 
 

Processo nº 0000596-57.2018.8.26.0000 
Data da Propositura 28/12/2017 

Natureza Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de 
tutela recursal. 

Objeto Reforma de decisão que condicionou a efetivação de 
medida liminar de sequestro à prestação de caução 
idônea pela Gaia Agro Securitizadora no âmbito da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 
1121786-92.2017.8.26.0100. 

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Agravante) x Usina Rio 
Pardo S.A., Agropecuária Canaã LTDA., Taquaral Agro 
Participações LTDA., Maíz Agro Participações LTDA., 
Tatre Administração e Participações LTDA. e Agrícola 
Tatez S.A. (Agravados) 

Tramitação Atual 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo.  

Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

N/A 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda N/A (Trânsito em julgado) 
Situação Atual Trânsito em julgado do acórdão que negou provimento 

ao Agravo de Instrumento.   

ANDAMENTOS 
28/12/2017 Interposto Agravo de Instrumento em que se requereu a 

antecipação de tutela recursal, de modo a se obter a 
concretização de medida liminar de sequestro 
independentemente da prestação de caução pela 

 
1 O processo tramitará fisicamente, pois se iniciou durante o Plantão Judiciário.  



 
Agravante.  

28/12/2018 Proferida decisão que indeferiu a antecipação de tutela 
recursal. O advogado tomou ciência da decisão no ato.  

11/01/2018 Recebimento dos autos pelo Relator.  
15/03/2018 Inclusão em pauta de julgamento de 27 de março de 

2018. 
27/03/2018 Julgamento realizado – por unanimidade, a 16ª Câmara 

de Direito Privado negou provimento ao agravo de 
instrumento.  

06/04/2018 Publicado acórdão.  
14/06/2018 Trânsito em julgado do acórdão que negou provimento 

ao agravo de instrumento.  
04/07/2018 Remessa dos Autos à Vara de Origem. 

 

II. Processo Judicial – Embargos à Execução (Usina Rio Pardo) 

 

Processo nº 1015785-49.2018.8.26.0100 (relativa à Ação de 
Execução de Título Extrajudicial nº 1121786-
92.2017.8.26.0100) 

Data da Propositura 26/02/2018 
Natureza Embargos à Execução 
Objeto Questionamento da Ação de Execução de Título 

Extrajudicial nº 1121786-92.2017.8.26.0100. Em 
síntese, requerem a (i) extinção do feito executivo, em 
razão de suposta ausência da certeza, liquidez e 
exigibilidade do título; (ii) a concessão de efeito 
suspensivo mediante o oferecimento de “terno de 
moenda com bitola nominal 42” x 78” como garantia ao 
juízo e a (iii) revisão de condições contratuais 
consideradas abusivas.  

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Embargada) x Usina Rio 
Pardo S.A. (Embargante) 

Tramitação Atual 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital-
SP 



 
Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

R$ 48.988,00 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta 
e oito reais) – valor atribuído à causa pela Embargante; 
juízo determinou a correção do valor da causa para o 
valor atribuído à Ação de Execução questionada em 
sede de Embargos, ou seja, R$ 1.771.526,74 (um 
milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e 
vinte e seis reais e setenta e quatro centavos). 

Depósito judicial Não. 

Probabilidade de Perda Remota 
Situação Atual Autos remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo 

(16ª Câmara de Direito Privado), aguarda-se 
julgamento do recurso de apelação.  

ANDAMENTOS 
26/02/2018 Distribuição por Dependência 
02/03/2018 Publicada a decisão que determinou a correção do valor 

atribuído à causa, bem como o recolhimento, pela 
Embargante, das custas iniciais complementares.  

05/04/2018 Expedida certidão que constatou o decurso do prazo 
para emenda à inicial.  

12/04/2018 Proferida sentença que determinou a extinção do 
processo, sem resolução de mérito, em razão de 
indeferimento da inicial.  

19/04/2018 Oposição de embargos de declaração pela Embargante.  
08/06/2018 Publicada decisão que rejeitou os Embargos de 

Declaração opostos pela Embargante.  
29/06/2018 Apresentado Recurso de Apelação pela Embargante. 
22/08/2018 Publicado Ato Ordinatório que intimou a Embargada a 

apresentar contrarrazões de apelação.  
10/09/2018 Protocolada a petição de contrarrazões de apelação pela 

Embargada.  
24/10/2018 Remessa dos Autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo.  
 



 
II.A - Processo Judicial – Recurso de Apelação - Embargos à Execução (Usina 
Rio Pardo) 

 

Processo nº 1015785-49.2018.8.26.0100 (Processo de Origem: 
Embargos à Execução nº 1015785-49.2018.8.26.0100) 

Data da Propositura 31/10/2018 
Natureza Apelação 
Objeto Tentativa de reforma de sentença que determinou a 

extinção, sem resolução de mérito, dos Embargos à 
Execução nº 1015796-78.2018.8.26.0100 opostos pelas 
Apelantes. 

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Apelada) x Usina Rio 
Pardo S.A. (Apelante) 

Tramitação Atual 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 

Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

R$ 48.988,00 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta 
e oito reais) – valor atribuído à causa pela Embargante; 
juízo determinou a correção do valor da causa para o 
valor atribuído à Ação de Execução questionada em 
sede de Embargos, ou seja, R$ 1.771.526,74 (um 
milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e 
vinte e seis reais e setenta e quatro centavos). 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda Remota 
Situação Atual Aguarda-se o julgamento do recurso de apelação.  

ANDAMENTOS 
31/10/2018 Distribuição por Competência Exclusiva 
09/11/2018 Juntada petição em que a Embargante apresentou 

oposição à realização de julgamento virtual.  
13/11/2018 Protocolada petição em que a Embargada apresentou 

oposição à realização de julgamento virtual. 
22/05/2019 Publicado despacho que intimou a Embargante ao 

recolhimento de preparo recursal.  
30/05/2019 Juntada petição em que a Embargante requereu a 



 
concessão dos benefícios de justiça gratuita.  

11/11/2019 Publicado despacho que indeferiu o pedido de 
gratuidade da justiça formulado pela Apelante Usina Rio 
Pardo. 

26/11/2019 Juntada petição em que a Apelante comprovou o 
recolhimento de custas. 

28/11/2019 Autos conclusos com o Relator. 
21/02/2020 Juntada petição em que a Apelante comprovou o 

recolhimento de custas complementares. 
26/02/2020 Autos conclusos ao relator.  

 

II.B - Processo Judicial: Agravo de Instrumento 

 

Processo nº 2056001-44.2018.8.26.0000 (processo de origem: 
Embargos à Execução nº 1015785-49.2018.8.26.0100) 

Data da Propositura 26/03/2018 
Natureza Agravo de Instrumento  
Objeto Reforma de decisão que determinou a correção do valor 

da causa atribuído ao processo de origem, bem como a 
correção das custas iniciais complementares pela 
Agravante.  

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Agravada) x Usina Rio 
Pardo S.A. (Agravante) 

Tramitação Atual 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo.  

Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

N/A 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda Remota 
Situação Atual Negado provimento ao agravo interno e rejeitados os 

embargos de declaração opostos pela Usina Rio Pardo. 
Aguarda-se o trânsito em julgado do acórdão que 
rejeitou os embargos de declaração da Usina Rio Pardo. 



 
ANDAMENTOS 

26/03/2018 Interposto de Agravo de Instrumento que pleiteou a 
reforma de decisão que determinou a correção do valor 
da causa atribuído ao processo de origem, bem como a 
correção das custas iniciais complementares pela 
Agravante. 

09/04/2018 Publicada decisão monocrática que não conheceu do 
recurso em razão da inadmissibilidade de agravo de 
instrumento interposto em face de decisão que 
determina a correção do valor da causa.   

08/05/2018 Interposição de Agravo Interno pela Agravante.  
 

II.C - Processo Judicial: Agravo Interno 

 

Processo nº 2056001-44.2018.8.26.0000 (processo de origem: 
Embargos à Execução nº 1015785-49.2018.8.26.0100) 

Data da Propositura 08/05/2018 
Natureza Agravo Interno  
Objeto Reforma de decisão monocrática que inadmitiu agravo 

de instrumento interposto pela Usina Rio Pardo. 
Partes Gaia Agro Securitizadora S.A (Agravada) x Usina Rio 

Pardo S.A (Agravante) 
Tramitação Atual 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo.  
Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

N/A 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda Remota 
Situação Atual Aguarda-se o trânsito em julgado do acórdão que 

rejeitou os embargos de declaração da Usina Rio Pardo.  

ANDAMENTOS 
08/05/2018 Interposto agravo interno em face de decisão 

monocrática que inadmitiu agravo de instrumento 



 
interposto pela Usina Rio Pardo. 

16/07/2019 Publicado acórdão que negou provimento ao agravo 
interno.  

23/07/2019 Embargos de declaração opostos pela Usina Rio Pardo 
em face do acórdão proferido, com fins de 
prequestionamento.  

19/01/2021 Incluído em pauta de julgamento para o dia 09 de 
fevereiro de 2021, às 13:30 horas. 

10/03/2021 Publicado o acórdão que rejeitou os embargos de 
declaração opostos pela Usina Rio Pardo.  

 

III. Processo Judicial – Embargos à Execução (Avalistas) 

 

Processo nº 1015796-78.2018.8.26.0100 (relativa à Ação de 
Execução de Título Extrajudicial nº 1121786-
92.2017.8.26.0100) 

Data da Propositura 26/02/2018 
Natureza Embargos à Execução 
Objeto Tentativa de questionamento da Ação de Execução de 

Título Extrajudicial nº 1121786-92.2017.8.26.0100. Em 
síntese, requerem a (i) extinção do feito executivo, em 
razão de suposta ausência da certeza, liquidez e 
exigibilidade do título; (ii) o indeferimento da tentativa 
de quaisquer atos de constrição em face das Avalistas até 
que se esgotem os meios de cobrança da Usina Rio 
Pardo (iii) a concessão de efeito suspensivo mediante o 
oferecimento de “terno de moenda com bitola nominal 
42” x 78” como garantia ao juízo e a (iv) revisão de 
condições contratuais consideradas abusivas. 

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Embargado) x 
Agropecuária Canaã LTDA, Taquaral Agro 
Participações LTDA, Maíz Agro Participações LTDA, 
Tatre Administração e Participações LTDA e Agrícola 
Tatez S.A (Embargantes) 



 
Tramitação Atual 37ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital-

SP 
Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

R$ 50.321,00(cinquenta mil, trezentos e vinte e um 
reais) – valor atribuído à causa pelas Embargantes; juízo 
determinou a correção do valor da causa para o valor 
atribuído à Ação de Execução questionada em sede de 
Embargos, ou seja, R$ 1.771.526,74 (um milhão, 
setecentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte e seis 
reais e setenta e quatro centavos). 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda N/A (Trânsito em julgado) 
Situação Atual Autos arquivados definitivamente. 

ANDAMENTOS 
26/02/2018 Distribuição por Dependência 
02/03/2018 Publicada a decisão que determinou a correção do valor 

atribuído à causa, bem como o recolhimento, pela 
Embargante, das custas iniciais complementares.  

05/04/2018 Expedida certidão que constatou o decurso do prazo 
para emenda à inicial.  

12/04/2018 Proferida sentença que determinou a extinção do 
processo, sem resolução de mérito, em razão de 
indeferimento da inicial. 

19/04/2018 Oposição de Embargos de Declaração pelas 
Embargantes.  

08/06/2018 Publicada decisão que rejeitou os embargos de 
declaração opostos pelas Embargantes.  

29/06/2018’ Interposição de Recurso de Apelação pelas Embargantes.  
03/08/2018 Publicado Ato Ordinatório que intimou a Embargada à 

apresentação de contrarrazões de apelação.  
17/08/2018 Protocolada petição de contrarrazões de apelação pela 

Embargada. 
02/10/2018 Remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo.  
28/05/2020 Recebidos os Autos do Tribunal de Justiça 



 
04/06/2020 Publicada decisão que intimou as partes sobre o retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça e sobre o trânsito em 
julgado, intimando a parte interessada para dar início a 
eventual cumprimento de sentença. 

30/07/2020 Expedida certidão atestando que não foi dado início ao 
cumprimento de sentença, e arquivamento definitivo 
dos autos.  

 

III.A - Processo Judicial – Recurso de Apelação - Embargos à Execução 
(Avalistas) 

 

Processo nº 1015796-78.2018.8.26.0100 (Processo de Origem – 
Embargos à Execução nº 1015796-78.2018.8.26.0100) 

Data de distribuição 02/10/2018 
Natureza Apelação 
Objeto Tentativa de reforma de sentença que determinou a 

extinção, sem resolução de mérito, dos Embargos à 
Execução nº 1015796-78.2018.8.26.0100 opostos pelas 
Apelantes.  

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Apelada) x Agropecuária 
Canaã LTDA, Taquaral Agro Participações LTDA, 
Maíz Agro Participações LTDA, Tatre Administração e 
Participações LTDA e Agrícola Tatez S.A (Apelantes) 

Tramitação Atual 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo 

Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

R$ 50.321,00(cinquenta mil, trezentos e vinte e um 
reais) – valor atribuído à causa pelas Apelantes; juízo a 
quo determinou a correção do valor da causa para o 
valor atribuído à Ação de Execução questionada em 
sede de Embargos, ou seja, R$ 1.771.526,74 (um 
milhão, setecentos e setenta e um mil, quinhentos e 
vinte e seis reais e setenta e quatro centavos). 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda N/A (Trânsito em julgado) 



 
Situação Atual Transitada em julgado a decisão que não conheceu do 

recurso de apelação, em 27 de maio de 2020.   

ANDAMENTOS 
02/10/2018 Distribuição do Recurso de Apelação à 16ª Câmara de 

Direito Privado. 
16/10/2018 Publicado despacho que intimou as partes a 

apresentaram oposição à realização de julgamento 
virtual.  

22/10/2018 Juntada petição em que as Apelantes manifestaram sua 
oposição à realização de julgamento virtual.  

24/10/2018 Protocolada petição em que a Apelada manifestou sua 
oposição à realização de julgamento virtual.  

17/06/2019 Expedido relatório e autos enviados ao processamento 
de grupos e câmaras, com despacho à mesa. 

10/12/2019 Em sessão de julgamento, o processo foi retirado de 
pauta e retornou ao Relator. 

03/02/2020 Publicado despacho que intimou a Apelante para juntar 
os documentos necessários à comprovação de sua 
condição financeira ou comprovar o recolhimento das 
custas processuais. 

12/03/2020 Publicada decisão que negou conhecimento ao recurso, 
em razão da deserção, configurada pelo não 
recolhimento das custas de preparo recursal. 

28/05/2020 Expedida certidão atestando que a decisão transitou em 
julgado em 27 de maio de 2020, e baixa definitiva dos 
autos para a vara de origem. 

 

III.B - Processo Judicial: Agravo de Instrumento 

 

Processo nº 2056017-95.2018.8.26.0000 (processo de origem: 
Embargos à Execução nº 1015796-78.2018.8.26.0100) 

Data da Propositura 26/03/2018 
Natureza Agravo de Instrumento  
Objeto Reforma de decisão que determinou a correção do valor 



 
da causa atribuído ao processo de origem, bem como a 
correção das custas iniciais complementares pela 
Agravante.  

Partes Gaia Agro Securitizadora S.A. (Agravada) x 
Agropecuária Canaã LTDA., Taquaral Agro 
Participações LTDA., Maíz Agro Participações LTDA., 
Tatre Administração e Participações LTDA. e Agrícola 
Tatez S.A. (Agravantes) 

Tramitação Atual 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo.  

Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

N/A 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda N/A (Trânsito em julgado) 
Situação Atual Recurso não-conhecido por decisão monocrática 

publicada em 9 de abril de 2018, que transitou em 
julgado em 12 de junho de 2019.  

ANDAMENTOS 
26/03/2018 Interposto de Agravo de Instrumento que pleiteou a 

reforma de decisão que determinou a correção do valor 
da causa atribuído ao processo de origem, bem como a 
correção das custas iniciais complementares pela 
Agravante. 

26/03/2018 Conclusos ao Relator 
09/04/2018 Publicada decisão monocrática que não conheceu do 

recurso em razão da inadmissibilidade de agravo de 
instrumento interposto em face de decisão que 
determina a correção do valor da causa.   

08/05/2018 Interposição de Agravo Interno pelas Agravantes.  
 

III.C - Processo Judicial: Agravo Interno 

 

Processo nº 2056017-95.2018.8.26.0000 (processo de origem: 
Embargos à Execução nº 1015796-78.2018.8.26.0100) 



 
Data da Propositura 08/05/2018 

Natureza Agravo Interno  
Objeto Reforma de decisão monocrática que inadmitiu agravo 

de instrumento interposto pela Usina Rio Pardo. 
Partes Gaia Agro Securitizadora S.A (Agravada) x 

Agropecuária Canaã LTDA, Taquaral Agro 
Participações LTDA, Maíz Agro Participações LTDA, 
Tatre Administração e Participações LTDA e Agrícola 
Tatez S.A (Agravantes) 

Tramitação Atual 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo.  

Valor total envolvido 
(histórico dez/2017) 

N/A 

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda N/A (Trânsito em julgado) 
Situação Atual Trânsito em julgado de acórdão que negou provimento 

ao agravo interno.  

ANDAMENTOS 
08/05/2018 Interposto agravo de instrumento em face de decisão 

monocrática que inadmitiu agravo de instrumento 
interposto pela Usina Rio Pardo. 

09/05/2018 Conclusos ao Relator. 
22/05/2019 Publicado acórdão que negou provimento ao agravo 

interno.  
14/06/2019 Expedida certidão de trânsito em julgado.  

 

IV. Processo Judicial: Recuperação Judicial 
 

Processo nº 1001538-52.2018.8.26.0136 
Data da Propositura 30/08/2018 

Natureza Recuperação Judicial 
Recuperanda Usina Rio Pardo S.A. 

Tramitação Atual 1ª Vara Cível da Comarca de Cerqueira César 



 
Valor total envolvido 
(histórico dez/2018) 

Valor do crédito da Gaia, conforme Edital elaborado 
pelo Administrador Judicial: R$ 1.621.839,56 (um 
milhão, seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e 
nove reais e cinquenta e seis centavos), incluído na 
Classe II – Credores com Garantia Real.  

Depósito judicial Não 

Probabilidade de Perda Possível 
Situação Atual Após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, 

aguarda-se o início do cumprimento do plano pelas 
recuperandas. 

ANDAMENTOS 
30/08/2018 Ajuizamento do pedido de recuperação judicial. 
05/09/2018 Publicada decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial.  
10/10/2018 Publicado edital que intimou os credores à apresentação 

de habilitações/divergências de crédito.  
12/11/2018 Juntado aos autos Plano de Recuperação Judicial pela 

Recuperanda.  
01/03/2019 Juntada petição em que a Recuperanda requereu a 

prorrogação do stay period por mais 180 dias.  
12/03/2019 Publicada decisão que deferiu a prorrogação do stay 

period por mais 180 dias. 
19/03/2019 Publicado edital de intimação dos credores à 

apresentação de objeção ao Plano de Recuperação 
Judicial.  

26/06/2019 Publicado edital de intimação dos credores à 
apresentação de impugnação de crédito em face da 
relação de credores apresentada pelo Administrador 
Judicial.  

26/08/2019 Apresentada petição em que as Recuperandas 
requereram a convocação de Assembleia Geral de 
Credores (1ª Convocação em 05/12/2019 e 2ª 
Convocação em 12/12/2019), bem como a prorrogação 
do stay period até a homologação do Plano de 



 
Recuperação Judicial.  

06/09/2019 Proferida decisão que determinou a prorrogação do stay 
period por mais 180 dias. 

19/09/2019 Apresentada petição em que as Recuperandas 
requereram a convocação de Assembleia Geral de 
Credores em 19/11/2019 e 10/12/2019.  

19/09/2019 Juntada petição de manifestação do administrador 
judicial pedido de cessão de crédito. 

01/10/2019 Juntada petição em que o administrador judicial 
requereu juntada e publicação do edital de convocação 
de Assembleia Geral de Credores. 

09/10/2019 Publicada decisão que determinou a publicação do edital 
de convocação dos credores para comparecimento em 
Assembleia de Credores, a ser realizada em 19/11/2019 e 
10/12/2019 

24/10/2019  Publicado edital que determinou a convocação de 

Assembleia Geral de Credores para as datas de 19/11/2019 

e 10/12/2019. 
14/11/2019 Juntada petição em que as Recuperandas apresentaram 

minuta atualizada de plano de recuperação judicial. 
20/11/2019 Juntada petição em que o administrador judicial 

requereu a juntada da ata de Assembleia Geral de 
Credores e da lista de presença. 

10/12/2019 Realizada Assembleia de Credores com aprovação do 
plano proposto, com modificativo, em todas as classes de 
credores. 

10/12/2019 Juntada petição em que o administrador judicial 
apresentou a Ata da Assembleia Geral de Credores que 
aprovou o plano de recuperação judicial. 

11/12/2019 Juntada de manifestação em que o Ministério Público 
não se opôs ao pedido de alienação de ativos das 
Recuperandas. 

12/12/2019 Juntada petição em que as Recuperandas informaram a 
aprovação do Plano de Recuperação Judicial e 
requereram a sua homologação. 



 
14/01/2020 Juntada petição em que o Administrador Judicial se 

manifestou favoravelmente sobre as cláusulas de 
supressão de garantias presentes no plano de 
recuperação judicial.  

03/02/2020 Publicada decisão que homologou o Plano de 
Recuperação Judicial – com a ressalva de que a liberação 
de garantias apenas será eficaz em relação aos credores 
que com ela anuíram. 

 


