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(volume 23), a situação é dramática pois a empresa Arakatu Ltda, já não planta uma única
semente de nada, pois à revelia do Administrador Judicial e do Juízo arrendou todas as unidades
produtivas, não possuindo sequer um m² para plantar, seja lá o que for. Data Vênia, tal negócio
jurídico foi feito a revelia do Administrador Judicial e do juízo, (mesmo sabendo o representante
legal das empresas Recuperandas o Sr. Harm Burema, que as empresas Recuperandas se
encontram sob a fiscalização do administrador judicial) e através dos contratos agrários de
arrendamento que somente foram apresentados nos autos do processo de recuperação judicial
meses depois de feitos e de iniciada a sua vigência quando as terras já se encontravam sob a
posse e administração dos arrendatários. Que por tais contratos as Fazendas Recuperandas foram
integralmente cedidas aos arrendatários a quem foi entregue também a posse das terras,
inclusive sede e maquinários e demais instalações e equipamentos que guarneciam o
empreendimento, sob Recuperação Judicial. A arrendadora está sujeita a um plano de
Recuperação Judicial, que envolveu dívidas do grupo Arakatu que somadas na época em que a
Recuperação Judicial foi requerida (julho de 2011) totalizavam a soma de R$ 111.072.795,18, e que
possuía naquele momento 410 credores concursais divididos em três classes, sendo que os
titulares de créditos com garantia real estavam representados por 54 credores, que somavam a
dívida no montante de R$ 98.298.561,53. Para os credores com garantia real acima de R$
40.000,00 o plano de Recuperação Judicial aprovou aplicação de deságio de 80%, sobre o valor
nominal de crédito de cada um. A principal Recuperanda, a Agropecuária Arakatu Ltda, possue
como sócio majoritária a empresa Arakatu LLC, de origem americana, sem Escritório ou filial no
Brasil, cuja imputação de responsabilidade aos seus sócios será de considerável dificuldade. Tal
contexto mostra claramente que os contratos agrários de arrendamento que envolveram as
Fazendas Recuperandas não podem ser considerados mero ato da administração da empresa em
razão da grande repercussão jurídica e econômica e social que irradiaram, uma vez que deve-se
atentar para a ordem e econômia pública em que o Plano de Recuperação Judicial está inserido e
para os seus princípios, e premissas desenvolvidas no PRJ para viabilizar a reestruturação
econômica financeira do Grupo Arakatu. Não foi dito pelas empresas Recuperandas, através do
seu Administrador a respeito da capacidade de cultivo das empresa na época da assinatura dos
contratos de arrendamento e quantas sacas de soja a fazenda estava produzindo por hectare e
sem que houvesse qualquer planejamento estratégico e financeiro prévio para contratos dessa
natureza, indispensável ao efetivo cumprimento do plano de Recuperação Judicial, que resultou
em prejuízo para o PRJ e os credores fazendo contratos de arrendamento das Fazendas em
Recuperação Judicial, sem sequer comunicar o Administrador Judicial, entregando aos
Arrendatários (sem responsabilidade civil perante o PRG), "a posse das fazendas, suas instalações
e equipamentos", a execução e o comando da produção agrícola, recebendo em troca durante 10
anos a fio, no caso da Fazenda Bonanza, I, II, III, IV, V, VI e VII miséros 10 sacas de soja de 60 kilos
por hectare, sem que se tenha levado em conta o número de sacas de soja que são produzidas
por hectare em fazendas do padrão das terras que foram arrendadas. O laudo técnico pericial
apresentado pelo perito judicial, no caso específico as fls. 5.548 a 5.549 (Volume 21), mencionou
no item 6.2.16. Produção e Produtividade que " Segundo relatório administrativo fornecido pela
Agropecuária Arakatu Ltda, constante no Anexo 01, a Fazenda Bonanza alcançou os seguintes
valores com relação aos tipos de culturas, produção e produtividade das últimas três safras,
indicando para o cultivo da soja em 2011 a produtividade por hectare de 57,86 sacos de soja de
60 KG por hectare, em 2012 a produtividade foi de 59,08 sacos de soja de 60 KG por hectares e
em 2013 a produtividade foi de 39,62 sacos de soja de 60 KG por hectare (tabela de fls. 5.549),
sendo que a média dos três anos avaliados ficou em 52,18 sacos de soja de 60KG por hectare. O
Administrados das empresas Recuperandas entregou a uma empresa arrendatária, sem
responsabilidade civil perante o PRJ, todo o processo de produção agrícola da principal fazenda das
Recuperandas, com maior área de cultivo e de terra agricultável, cedendo a terra, instalações e
maquinários e recebendo em troca um número de sacas de soja por hectare, que não
representam sequer 20% da média de produção de soja por hectare na Fazenda arrendada, nos
últimos 03 anos que antecederam o arrendamento, como mostraram o exame dos indices
mencionados pelo perito, com o exame da cláusula quarta - Do preço do arrendamento e forma
de pagamento fls. 5.796 (volume 22). Os contratos agrários e o arrendamento feito pelo
Administrador das empresas Recuperandas, mesmo sem comunicar ao Administrador Judicial que
fiscaliza o cumprimento do PRJ, também não contou com qualquer comunicação, participação ou
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anuência do credor da garantia real dos imóveis, não foi precedido de comunicação nos autos da
Recuperação Judicial, e sobretudo não foi acompanhado de estudo técnico de estudo técnico que
demonstrasse que os contratos de arrendamento eram vantajosos para as Recuperandas e para
sustentação do PRJ. O exame do contéudo jurídico dos contratos de arrendamento apresentados
nos autos meses depois de feitos pelo Administrador das Recuperandas mostra que o
arrendamento não está em sintonia com o as premissas do Plano de Recuperação Judicial do
Grupo Arakatu, aprovado pelos credores e homologado em juízo, e que foi desenvolvido para
viabilizar a sua reestruturação econômico financeira. Como se tratou de um ato jurídico de
Administração unilateral do Sr. Harm Burema, não contou com o planejamento estratégico e
financeiro do PRJ, e limitou os rendimento das fazendas por 10 anos em quantidade inferior a 20%
da média de produtividade alcançada pelas Fazendas nos últimos três anos na cultura da soja.
Foram contratos, que o Administrador das Recuperandas fez unilateralmente, sem prévio
conhecimento do Administrador Judicial, sem comunicar nos autos do processo de Recuperação
Judicial, sem participação dos Credores com garantia real nos imóveis, sem apresentar estudo
técnico e econômico que demonstrasse que os contratos eram vantajosos e contribuiriam para a
reestruturação econômico financeira das empresas e que pelo baixo preço do arrendamento e
pela antecipação da receita que foi feita e gasta pelo Sr. Harm Burema, foi prejudicial ao
funcionamento regular e ao êxito da Recuperação Judicial, como também limitou e descapitalizou
injustificadamente a empresa Recuperanda, sendo manifesto o prejuízo patrimonial que causou as
Recuperandas. Quanto ao arrendamento da Fazenda Morena, I e II, e a receita antecipada de R$
7.428.571,00, o contrato e a antecipação da receita para o Administrador das Recuperandas, não
ofereceram uma solução coletiva a todos os envolvidos direta ou indiretamente no processo de
Recuperação Judicial e em nada contribui para a superação da situação de crise econômica-
financeira do Grupo Arakatu a fim de permitir a manutenção e continuação de suas atividades e
cumprimento regular do Plano de Recuperação Judicial. Ao contrário todo processo de produção
agrícola foi entregue e confiado a arrendatários que não estão comprometidos do ponto de vista
obrigacional e de responsabilidade civil com o PRJ. Ao contrário disso, ao entregar as terras,
equipamentos e instalações necessárias ao
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