
Condições gerais para realização Leilão Reverso de Créditos da 
Recuperação Judicial de Comércio de Cereais Planalto Ltda. 

 

 
1 

1. Do Leilão Reverso 
2. Dos participantes 
3. Do credenciamento 
4. Das propostas 
5. Do julgamento 
6. Dos valores 
7. Da quitação do crédito 

 

 

1. DO LEILÃO REVERSO: 
1.1 O leilão reverso é uma forma que dispõe a empresa recuperanda de saldar 

seus débitos para com os credores da Recuperação Judicial aprovada 
pela Assembleia Geral de Credores realizada em 09 de maio de 2017. 

  

2. DOS PARTICIPANTES: 
2.1 Participam do Leilão Reverso todos os credores inscritos na Recuperação 

Judicial da empresa Comércio de Cerais Planalto Ltda., conforme Quadro 
Geral de Credores apresentado nos autos e os incluídos posteriormente 
por força de decisão judicial; 

2.2 Os credores podem ser representados por procurador que deverá 
comprovar os poderes de representação. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 Para o credenciamento, os credores devem apresentar documentos de 

identificação, com foto e, sendo representados, os procuradores devem 
apresentar documentos de identificação e procuração. 

 

4. DAS PROPOSTAS (lances): 
4.1 As propostas são individuais, verbais e apresentadas pelos credores ou 

seus procuradores; 
4.2 Os procuradores que representem mais de um credor devem, por ocasião 

da apresentação da proposta, identificar qual dos seus clientes deseja 
oferecer o deságio; 

4.3 As propostas devem respeitar o definido pela Assembleia-Geral de 
Credores realizada em 09 de maio de 2017, iniciando os lances orais em 
35%; 

4.4 O credor vencedor do lote apresentará os documentos de identificação 
para registro, procedendo a assinatura do termo que fará parte da ata do 
leilão reverso. 

 

5. DO JULGAMENTO: 
5.1 O saldo disponível para realização do Leilão Reverso estará em local 

visível por todos os presentes; 
5.2 O valor a ser ofertado é de R$ 1.745.467,67 (um milhão, setecentos e 

quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e 
sete centavos); 
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5.3 Sabedor do valor disponível e do crédito, o credor poderá apresentar suas 
ofertas, informando o percentual de deságio; 

5.4 A ordem de preferência para utilização dos recursos é dos credores que 
concederem maior deságio em percentual de seus créditos; 

5.5 Após analisada a oferta vencedora e existindo valor disponível para 
quitação, será registrado em ata o nome do credor, percentual vencedor 
e lote arrematado; 

5.6 Abatido o valor a ser pago ao credor e havendo saldo remanescente de 
valor a ser leiloado, este será ofertado no lote seguinte, considerando-se 
o valor como nova rodada de ofertas. 

 

6. DOS VALORES: 
6.1 O lance ofertado será aplicado no valor do crédito constante da relação 

de credores, já descontado o deságio de classes aprovado na ata da 
Assembleia Geral de Credores realizada em 9 de maio de 2017 e abatidos 
eventuais pagamentos realizados após a Assembleia Geral de Credores; 

6.2 O valor disponível para o Leilão Reverso é o destinado pela Assembleia-
Geral de Credores, incidindo correção pela TR e juros de 0,5%, 
atualizados até 31 de outubro de 2018, conforme atualização em anexo. 
 

7. DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO: 
7.1 O credor que oferecer o maior deságio em cada lote, recebendo o 

pagamento, automaticamente concede a quitação geral, irrevogável e 
irretratável do crédito inscrito no Quadro-Geral de Credores; 

7.2 Na hipótese de inexistência de saldo para pagamento total do crédito 
ofertado, o credor será consultado sobre o recebimento parcial; 

7.3 Na hipótese do item anterior, concordando o credor com o recebimento 
parcial de sua proposta, este outorgará quitação sobre os valores 
recebidos proporcionais ao crédito principal; 

7.4 O resultado do leilão reverso será relatado em ata e os valores serão 
liberados via Alvará Judicial. 

 

 


