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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA MM. 2ª 

VARA CÍVEL DO FORO DE MOGI DAS CRUZES – SP. 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0000 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS CENTRAIS DE 

ABSTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

SINDBAST, por seu advogado, nos autos do processo em epígrafe 

de liquidação judicial da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência para expor e 

requerer o que se segue: 
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1. Titular de crédito judicial emanado de sentença de 

procedência de ação rescisória emitida pelo Egrégio Quinto Grupo de 

Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de S. Paulo, o qual, 

além de desconstituir decisão em sua habilitação de crédito,  segundo 

a qual os juros de mora teriam seu cômputo cessado na data de 

decretação da quebra, cumulou "judicium rescissorium" para 

determinar que fossem pagos, em execução de sentença, os juros 

posteriores a essa data, cujo "quantum debeatur" foi previsto pelo 

liquidante judicial em aproximadamente de R$ 400 a 500 milhões de 

reais, em valor histórico, hoje cifra bem superior, o Sindicato, 

juntamente com um Fundo Bancário, ofereceu uma proposta de 

acordo para ser examinada pelo MM. Juízo e pelos principais 

credores. 

 

2. Por essa proposta, conforme exposta,  o Sindicato 

renuncia  a nada mais nada menos que em torno de 90% (noventa 

por cento)  de seu previsto crédito, obviando, em consequência, 

perto de vários anos de tramitação de sua ação rescisória nos 

Tribunais Superiores, para recebimento imediato; em contraposição, 

mailto:garridodepaula@garridodepaula.adv.br


 

garridodepaula@garridodepaula.adv.br  -  www.garridodepaula.adv.br 

Fone/Fax: +55 11 5102-3171 / +55 11 5102-2206 

Av. das Nações Unidas, 12.399 - conj. 35B - Ed. Landmark  - Brooklin • São Paulo • SP • 04578-000 

libera o ativo, comprometido, em sua integralidade, para pagamento 

de  crédito trabalhista, absolutamente preferencial, de sua 

titularidade, para transações e pagamento daqueles credores, que se 

propuseram também a acordo, porém em percentual muito acima dos 

trabalhadores contemplados com um V. acórdão de nosso Tribunal. 

 

3. Entretanto, duas tempestades, que se 

aperfeiçoaram, caíram sobre o sindicato e os trabalhadores. A 

primeira delas, "data venia", foi a não homologação de sua proposta 

de acordo, desde os primórdios do corrente ano. A segunda foi a 

precipitação, à frente de todos os recursos do mesmo gênero, de 

decisão monocrática do Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, dando 

provimento a recurso extraordinário da massa monocraticamente e 

sem repercussão geral! O que levaria em média cinco anos para ser 

julgado na Suprema Corte, sobreveio em poucos meses, ao arrepio 

da Constituição. Juntas, tornaram a propalada tempestade perfeita, 

de norte a sul, leste a oeste, do primeiro ao segundo crepúsculo, 

sobre a entidade sindical e seus hipossuficientes. 
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4. Por meio de sua entidade e advogado de Brasília, Ex-

Ministro Presidente do Excelso Pretório, Carlos Ayres Britto, recorreu-

se. Nada é preciso acrescentar-se à cópia inclusa. 

 

5. O que temos diante de nós é um escândalo 

judiciário. Para que não se propalasse hipotética in transigência de 

nossa parte, concordamos por petição em aguardar mais vinte dias, 

depois do vencimento automático da proposta de acordo nos idos de 

março, mas tudo foi açodado pela inédita decisão monocrática 

referida. 

 

6. Ressalvando o mais profundo respeito a Vossa 

Excelência, não há como deixar de parafrasear Sheakespeare: há 

algo de podre no reino da Dinamarca. 

 

7. Visto que não nos entrelaçamos com os interesses 

bancários, pede o sindicato a homologação de sua proposta de acordo 

em 48 (quarenta e oito) horas, já que esmaidos todos os prazos 

processuais para tal fim; e que sua proposta seja integralmente 
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acolhida, até por representar o "minimo minimorum", liberando-se 

o dinheiro previsto para que o sr. liquidante judicial o transfira 

ao Sindicato, amplamente legitimado nas execuções dos 

processos coletivos, em conformidade com o Tema nº 823 do 

STF  e em moldes idênticos a todos rateios anteriores;   e que 

se adjudique à banca de advocacia que patrocinou o direito 

dos trabalhadores, representando o Sindicato, o imóvel, 

metade ainda usucapiendo, para enfrentamento das largas 

despesas havidas, EM 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB 

PENA DE FICAR INTEIRAMENTE SEM EFEITO A PROPOSTA, 

QUE O SINDICATO   R E T I R A,  RETORNANDO-SE AO 

"STATUS QUO ANTE", EM QUE A TOTALIDADE DO ATIVO 

ESTAVA DESTINADA A GARANTIR A SATISFAÇÃO DA 

CONDENAÇÃO CONTIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA. 

Termos em que pede deferimento. 

São Paulo, 02 de novembro de 2020 

 

AMADEU ROBERTO GARRIDO DE PAULA 

OAB/SP 40.152 
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