.
Caio Vinicius dos Santos Miranda

Walter Vieira Filho

Bruna Murcillo Mendonça

Luciano Guimarães da Silveira

Cezar Luiz Lopes Parra

Eduardo Foz Mange

EXMO.

SR.

DR.

JUIZ

DE

DIREITO

DA

2ª

VARA

DE

FALÊNCIAS

E

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SP.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO SOROSISTEM
Processo n.º 1087929-16.2021.8.26.0100

ADVANCED

COMPOSITE

–

SOROSISTEM MATERIAIS COMPOSTOS S.A. e

SOLUÇÕES

EM

MATERIAIS

COMPOSTOS

LTDA.

(“GRUPO SOROSISTEM”), ambas em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos autos

de sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em curso perante esse V. Juízo,

vêm, respeitosamente, requerer a juntada aos autos do Aditivo

ao

Plano

de

Recuperação

Judicial

que

será

submetido

à

Assembleia-geral de credores do próximo dia 08.06.22.
São os termos em que, aguardando seja
dada ciência aos interessados.
P. DEFERIMENTO.
São Paulo/SP, 03 de junho de 2022.
Pp.

Pp.

CEZAR LUIZ LOPES PARRA
OAB/SP n.º 394.761

LUCIANO GUIMARÃES DA SILVEIRA
OAB/SP n.º 219.729

PetPlano03.06.22
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AVALIAÇÃO TERRENO COMERCIAL/INDUSTRIAL – CING, GUARUJÁ – SP.
JANEIRO DE 2022

Laura Teixeira Porto Reis
CAU: A62878-6
Ibape nº 2080
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1.

Considerações Preliminares:
O presente parecer visa estabelecer o valor dos imóveis (terrenos), situados a Av.

Paulo Eduardo Castrucci – Guarujá – SP.
Os imóveis a serem avaliados foram divididos em matrículas e áreas, conforme
descrito abaixo:
DADOS DO IMÓVEL AVALIANDO (a)
Av. Paulo Eduardo Castrucci, lote 53 - Cing.

Endereço:

Guarujá - SP
17.454,00
70.382,00
1-0166-014-000

Área do Terreno (Matrícula) m²:
Matrícula:
Inscrição Imobiliária:

DADOS DO IMÓVEL AVALIANDO (b)
Endereço:
Área do Terreno (Matrícula) m²:
Matrícula:
Inscrição Imobiliária:

Av. Paulo Eduardo Castrucci com Estrada Santa Cruz dos Navegantes
Guarujá - SP
131.431,32
92.081, 92.082, 92.085 e 92.086
-

Quadro 1: Descrição dos Imóveis

Na presente avaliação, assume-se que os elementos constantes da documentação
oferecida a signatária estão corretos e que as informações fornecidas por terceiros o foram
de boa fé e são confiáveis.

2.

Dados Gerais (Terreno “a” e “b”)
Para ambos os imóveis foram identificados dados gerais, tais como zoneamento,

para validação das possibilidades construtivas e/ou lucrativas aos terrenos. Os dados
coletados foram baseados e extraídos da Lei de Plano Direto do Guarujá – nº156/2013, e
seus anexos.
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Terreno “a”

Terreno “b”

Figura 1: Zoneamento Guarujá

ANEXO 3a - TABELA DE ZONEAMENTO DE OCUPAÇÃO
Zonas de ocupação (6)

Coeficiente de
Taxa de
Gabarito
Recuos Obrigatórios Mínimos (m) (1) (4) (9) (10)
Aproveitamento CA (7)
Ocupação
Máximo
Máxima TO (11) Mínimo Básico Máximo (5)
(m)
Frente (m) (3)
Lateral (2)
Fundos (m)

Alta Densidade

Média Densidade 1
0,6

4

5

75

5

2,5

3

60

5

2,5

3

30

5

1

1,2

11 (12)

5

3

30 (8)

10

0,1

Média Densidade 2

Baixa Densidade
Zona Industrial Naval e Pesqueira
Zona Portuária e Industrial
Zona Retroportuária e Industrial

0,6

2,5

Zona Aeroportuária

0,6

1

11

10

1

11

5

Zona Esp. de Interesse Público
Zona Esp. de Interesse do Patrimônio
Zona Esp. de Interesse Turístico
Setor de Preservação Ambiental
Setor de Recuperação Ambiental

até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2
acima de 11m = 3m +h/20
até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2
acima de 11m = 3m +h/20
até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2
acima de 11m = 3m +h/20
até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2

4

4

4

3

0,1

0,1

0,1

11

5

Setor de Ocupação Dirigida

0,3

1

11

5

Setor de Desenvolvimento
Compatível

0,6

2,5

60

5

3

Notas

3m + h/20
até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2
até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2
até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2
até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2
até 8 m = 1,5 m
de 8 m até 11 m = 1,5 m + (h-8)/2
acima de 11 = 3m +h/20

Figura 2: Tabela de Usos
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ANEXO 4c - ZONEAMENTO DE USO NA MACROZONA URBANA (4)

Guarujá
Vias

Vias locais

Vias coletoras

Vias
estruturadoras

Zonas
Residenciais
(1)

Zonas Mistas
Turísticas

Vicente de Carvalho
Zona Industrial Naval e
Pesqueira

Zonas Mistas

Zonas Mistas

Zonas
Retroportuárias e
Industriais

Zona Portuária e
Industrial

Zona Aeroportuária e
Portuária

R1, R2

R

R

R1 (2), R2

R

R1 (2)

R1(2)

R

C1
S1, S2

C1
S1, S2

C1
S1, S2, S3

C1, C3.1, C3.2
S

C1
S1, S2, S3

C1, C3.1, C3.2
S

C1, C3.1, C3.2
S

C1, C3.1, C3.2
S

I1

I1, I4

I1

I

I

I

R1, R2

R

R

R(2)

R

R1 (2)

R1(2)

R

C1

C1, C2.1

C1, C2.1, C2.2

C

C1, C2, C3.1

C1, C3.1, C3.2

C1, C3.1, C3.2

C1, C3.1, C3.2
S

S1, S2

S1, S2

S

S

I1 (3)

I1, I2, I3a, I4a

I1, I4

I1, 12, I3a, I4a

I

I

I

R1, R2

R

R

R(2)

R

R1(2)

R1(2)

R

S1, S2, S3, S5a, S6a, S7a, S8a

S

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8

C1, C2.1

C1, C2.1

C1, C2, C3.1

C

C

C1, C3.1, C3.2

C1, C3.1, C3.2

C1, C3.1, C3.2

S1, S2

S1, S2

S1, S2, S3, S4, S5a, S6a, S7a, S8a

S

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8

S

S

S

I1 (3)

I1, I2, I3a, I4a

I1, I4

I1, I2, I3a, I4a

I

I

I

Figura 3: Tabela de Usos por Região

Figura 4: Determinação de Vias

Portanto temos o seguinte:
•

Terreno “a”: ZINP – Zona Industrial Naval e Pesqueira

•

Tereno “b”: ZMD1 – Zona Média Densidade 1
O zoneamento pertencente a área “a” tem incentivos e facilidades para realizações

de construções especificamente com atividades náuticas e navais. O terreno “b” possui
uma maior amplitude de usos a serem explorados, entretanto enfrenta área de
tombamentos e preservação.
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3.

Os Imóveis:
Terreno “a”: Terreno, localizado a Av. Paulo Eduardo Castrucci, lote 53, Cing –

Guarujá – SP. Imóvel de matrícula 70.382, denominado Complexo Industrial Naval de
Guarujá, possui 17.454,00 m². Cadastrado na prefeitura sob o nº 1-0166-014-000, de
propriedade de Tecsis Tecnologia e Sistemas Avançados S/A. O terreno possui acesso direto
ao mar.
O imóvel possui as seguintes características:
•

Matrícula:

•

Certidão de Valor Venal:
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DADOS DO IMÓVEL AVALIANDO (a)
Av. Paulo Eduardo Castrucci, lote 53 - Cing.

Endereço:

Guarujá - SP
17.454,00
70.382,00
1-0166-014-000

Área do Terreno (Matrícula) m²:
Matrícula:
Inscrição Imobiliária:
Figura 5: Dados do Imóvel

Terreno “b”: Terreno, localizado a Av. Paulo Eduardo Castrucci, com estrada Santa
Cruz dos Navegantes, Cing – Guarujá – SP. No denominado Complexo Industrial Naval de
Guarujá, o terreno compõe quatro matrículas.
1. 92.081 (Gleba I-A): Área = 71036,22 m² - Terreno com frente para a Estrada
Santa Cruz dos Navegantes.
2. 92.082 (Gleba I-B): Área = 30.000,00 m² - Terreno com frente para a Av.
Paulo Eduardo Castrucci.
3. 92.085 (Gleba II-B): Área = 20.395,00 m² - Terreno do outro lado da Estrada.
4. 92.086 (Gleba III): Área = 10.000,00 m² - Porção da Estrada que divide as
glebas.
Totalizando 131.431,32 m². De propriedade de Tecsis Tecnologia e Sistemas
Avançados S/A. O terreno não possui acesso direto ao mar.
O imóvel possui as seguintes características:
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•
Matrículas:

Endereço:

Área do Terreno (Matrícula) m²:
Matrícula:
Inscrição Imobiliária:

Av. Paulo Eduardo Castrucci com Estrada Santa Cruz dos Navegantes
Guarujá - SP
131.431,32
92.081, 92.082, 92.085 e 92.086
-

Terreno "b"
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Figura 6: Imagem Google Earth – Localização
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4.

Região:
Trata-se de uma região denominada Complexo Industrial Naval do Guarujá, na

região do Bairro de Las Palmas, com grande crescimento nos últimos anos.
A área é composta por área comercial, em especial marinas, por sua facilidade de
acesso ao mar. Os terenos são amplos e em grande parte possuem acesso direto ao mar,
possibilitando a execução de marinas.
A área conta com dois zoneamentos, podendo ter tanto área residencial quanto
comercial. Entretanto os terrenos situados a beira do mar, possuem atrativos diferenciados
assim como determinações legais para o uso correto.
A região é abastecida de luz, água, esgoto e telefonia. Ainda está em
desenvolvimento.

5.

Avaliação:
Para a avaliação de bens, geralmente utiliza-se a Norma Brasileira 14653, da ABNT

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). A norma abrange em suas partes, algumas
metodologias compatíveis ou não com o tipo de bem a ser avaliado. Dentre os métodos de
avaliação existentes e proposto pela norma, para o imóvel em questão, optou pelo Método
Comparativo Direto de Dados de Mercado, que identifica o valor de mercado do bem por
meio do tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da
amostra.
A região do Cing, por ser extremamente específica, não apresenta muitos
elementos disponíveis para serem analisados, entretanto, aqueles que foram coletados,
são de extrema similaridade aos imóveis avaliados.
Portando, a utilização do método de comparação direta é o mais indicado. Com o
resultado por valor de m² a ser multiplicado pelas áreas vistoriadas.
Sendo assim, para um dos itens de semelhança, utiliza-se a localização. Abaixo
identifica-se os elementos que os endereços foram fornecidos corretamente.

55 11 99621.8943 | laura@reisvalentie.com.br | www.reisvalentie.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANO GUIMARAES DA SILVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/06/2022 às 11:57 , sob o número WJMJ22409208789
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1087929-16.2021.8.26.0100 e código D228B5F.

fls. 11306

.
Laura Teixeira Porto Reis – CAU: A62878-6

Figura 7: Identificação de elementos

DADOS DOS ELEMENTOS
Elemento

Valor At (R$)

Área
Terreno

Elemento 01

R$ 10.335.000,00

6.890

R$

1.500,00

Elemento 02

R$ 10.000.000,00

40.000

R$

250,00

Elemento 03

R$ 12.000.000,00

11.000

R$

1.090,91

Elemento 04

R$ 60.577.000,00

60.577

R$

1.000,00

Elemento 05

R$ 22.000.000,00

61.000

R$

360,66

Elemento 06

R$

15.486

R$

355,16

R$

1.196,97

5.500.000,00

qu(R$/m²)

+30% 1556,06
Média Terrenos COM Acesso a água

-30% 837,88
Média Terrenos SEM Acesso a água

R$

321,94

+30% 418,52
-30% 225,357

Figura 8: Avaliação
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•

Valor dos Terrenos (Vt):
• Terreno “a” (acesso a água):
Terreno "a"
Av. Paulo Eduardo Castrucci, lote 53 - Cing.

Endereço:

Guarujá - SP
17.454,00
70.382,00
1-0166-014-000
R$20.891.909,09

Área do Terreno (Matrícula) m²:
Matrícula:
Inscrição Imobiliária:
Valor do Imóvel:

• Terreno “b” (sem acesso a água):
Terreno "b"
Endereço:
Área do Terreno (Matrícula) m²:
Matrícula:
Inscrição Imobiliária:
Valor do Imóvel:

Av. Paulo Eduardo Castrucci com Estrada Santa Cruz dos Navegantes
Guarujá - SP
131.431,32
92.081, 92.082, 92.085 e 92.086
R$47.144.040,65

Portanto,
Valor do Terreno "a"

R$

21.000.000,00
Valor do Terreno "b"

R$

47.000.000,00
Total

R$

68.000.000,00

Os cálculos acima foram baseados na NBR 14.653 – Avaliação de Imóveis e nas
Cartilhas do Ibape São Paulo. Utilizou-se o método comparativo direto de dado de
mercado, baseado na semelhança de elementos.
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6.
Considerações Finais:

O presente Laudo Técnico consta com 11 (onze) páginas, com esta última datada e

assinada. Consta também um anexo com as amostras relatório fotográfico entre outros.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

Arq. Laura Teixeira Porto Reis
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ANEXOS

Amostras e Cálculos

Relatório Fotográfico
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Amostras e Cálculos
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ELEMENTOS
Elemento 01
Data:

jan/21

Endereço:

Cing - Guarujá

OBS:
Valor:

Acesso a água Área Terreno:

6.890,00

R$

m²

10.335.000,00
Telefone:

Fonte:

Elemento 02
Data:

jan/21

Endereço:

Cing - Guarujá

OBS:
Valor:

Sem acesso
direto a água

40.000,00

Área Terreno:

R$

m²

10.000.000,00
Telefone:

Fonte:

Elemento 03
Data:

jan/21

Endereço:

Cing - Guarujá

OBS:
Valor:

11.000,00

Acesso a água Área Terreno:
R$

m²

12.000.000,00
Telefone:

Fonte:

Elemento 04
Data:

jan/21

Endereço:

Cing - Guarujá

OBS:
Valor:

60.577,00

Acesso a água Área Terreno:
R$

m²

60.577.000,00
Telefone:

Fonte:

Elemento 05
Data:

jan/21

Endereço:

Cing - Guarujá

OBS:
Valor:

Sem acesso
direto a água

61.000,00

Área Terreno:

R$

22.000.000,00
Telefone: 11 9733 34666

Alberto

Fonte:

m²

Elemento 06
Data:

jan/21

Endereço:

Cing - Guarujá

OBS:
Valor:
Fonte:

Sem acesso
direto a água

Área Terreno:

15.486,00

R$

m²

Área com projeto residencial
aprovado sem acesso a agua

5.500.000,00
Edson

Telefone: 13 99126-7981

Elementos
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Cálculos
DADOS DOS ELEMENTOS
Elemento

Valor At (R$)

Área
Terreno

Elemento 01

R$ 10.335.000,00

6.890

R$

1.500,00

Elemento 02

R$ 10.000.000,00

40.000

R$

250,00

Elemento 03

R$ 12.000.000,00

11.000

R$

1.090,91

Elemento 04

R$ 60.577.000,00

60.577

R$

1.000,00

Elemento 05

R$ 22.000.000,00

61.000

R$

360,66

Elemento 06

R$

15.486

R$

355,16

R$

1.196,97

5.500.000,00

qu(R$/m²)

+30% 1556,06
Média Terrenos COM Acesso a água

-30% 837,88
Média Terrenos SEM Acesso a água

R$

321,94

+30% 418,52
-30% 225,357

Valor do Terreno "a"

R$

21.000.000,00
Valor do Terreno "b"

R$

47.000.000,00
Total

R$

68.000.000,00
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Relatório Fotográfico
Terreno “a”
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Terreno “b”
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São Paulo, 26 de maio de 2.022.
À TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA.
A/C Dr. Marcelo Almeida
Marcelo.almeida@tecsis.com.br
Ref.: Medida Judicial – Correção Monetária de Créditos Tributários
Prezado Dr. Marcelo,
Atendendo sua solicitação, apresentamos o presente relatório para detalhar a
medida judicial que tramita em favor de Tecsis acima referida, que representa
atualmente ativo com probabilidade de êxito certa e de realização próxima a ser
oferecido no plano de recuperação judicial.
Trata-se do processo 0011693-81.2008.4.03.6110-3, que se encontra
atualmente no Tribunal Regional Federal da 3ª. Região.
Antes de melhor explicitar o objeto da ação e fazer prognóstico para a realização
do ativo, permitimo-nos primeiramente contextualizar a questão dos créditos em
questão, oriundos da atividade da empresa.
Por volta do ano de 2006, fomos contratados pela Tecsis para prestar assessoria
em matéria tributária em diversas questões. Dentre elas situava-se a questão do
ressarcimento de créditos de PIS/COFINS e IPI que se acumulavam à época.
Isto porque, a maior parte (talvez mesmo a totalidade) da produção de pás
eólicas fabricadas pela Tecsis era destinada à exportação, sendo que a venda ao exterior
não estava sujeita ao PIS, à COFINS e ao IPI e a legislação permitia que os créditos
decorrentes da aquisição de insumos, produtos intermediários e material de
embalagem adquiridos para a fabricação de pás fosse mantido (de forma escritural) para
aproveitamento por meio de compensação (contra outros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil ou, então, que os referidos créditos fossem ressarcidos em
espécie à empresa pelo Tesouro Nacional.
Haja vista, então, que os valores que seriam compensados de outros tributos não
eram representativos (compensava-se INSS e, eventualmente, IR e CSLL), os créditos se
acumulavam, havendo a empresa formulado vários pedidos de ressarcimento – em
espécie - totalizando cerca de R$ 23 milhões em 2006.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2954 - 10º andar - Conjunto 102 - São Paulo - SP - CEP 01452-001 11 3071-0566
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Dada a demora do fisco em apreciar e decidir os pedidos de ressarcimento em
espécie, tomamos em favor da empresa duas medidas:

a) Impetramos mandado de segurança (processo 2007.61.10.007306-9) conta ato do
Delegado da Receita Federal em Sorocaba, objetivando que se determinasse a
análise e deferimento célere dos pedidos de ressarcimento. Concedida liminar,
confirmada por sentença (posteriormente, por sua vez, confirmada pelo TRF 3 e
transitada em julgado), a Tecsis recebeu seus créditos em espécie – cerca de R$ 23
milhões – em agosto de 2.008.
b) Obtivemos em favor da empresa o reconhecimento, perante a Receita Federal do
Brasil, do caráter de empresa preponderantemente exportadora, com o que passou
ela a adquirir seus insumos com suspensão do IPI, do PIS e da COFINS, deixando,
portanto de acumular crédito.

Uma vez realizado o ressarcimento em espécie em agosto de 2.008, no valor
histórico de aproximadamente R$ 23 milhões, ajuizamos em favor da empresa a ação
ordinária 0011693-81.2008.4.03.6110, objetivando receber a atualização monetária dos
valores ressarcidos pelo fisco desde a data do protocolo de cada pedido de
ressarcimento até a data do efetivo pagamento. O pedido foi formulado na petição
inicial nos seguintes termos:

Sustentava, por sua vez, a Fazenda Nacional, que em se tratando de crédito
escritural, não incidia sobre ele correção monetária, prevista que estaria apenas para as
hipóteses de restituição e de compensação, sendo incabível para o ressarcimento. O
pedido, portanto, apresentado pela Fazenda foi formulado nos seguintes termos:
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A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido e acolheu a tese da
Fazenda de que não haveria correção monetária para esta espécie de ressarcimento.
Apelamos em nome da empresa ao TRF da 3ª. Região, que deu provimento ao
recurso proferindo acórdão cuja ementa foi assim redigida:

Em face desse acórdão a Procuradoria apresentou embargos de declaração para
não mais questionar a incidência da correção monetária, mas para provocar
manifestação do Tribunal sobre o termo inicial da contagem da variação SELIC,
sustentando que, por ‘força’ da disposição do artigo 24 da Lei nº 11.457/2007 (que,
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alterando norma da Lei 9.784/99 estabeleceu que o fisco tem 360 dias para decidir
processos administrativos), pelo que, segundo a Procuradoria, a mora do fisco só se
daria após o decurso do prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) da data do protocolo
de cada pedido de ressarcimento.
Referidos embargos de declaração foram rejeitados, com o esclarecimento de
que a correção monetária incide após a data do protocolo de cada pedido de
ressarcimento, havendo sido proferido acórdão nos seguintes termos:

Desta decisão do TRF a Fazenda recorreu ao STJ por meio de recurso especial
para questionar doravante apenas a questão do termo inicial de incidência da correção
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monetária. Isto porque existiam outras decisões, inclusive do próprio STJ, no sentido de
que a incidência da variação da SELIC só teria início após o prazo de 360 dias do pedido
realizado pelo contribuinte.
De fato, àquela altura, a controvérsia da questão do termo inicial já havia se
instaurado no STJ e, em precedente decorrente dos chamados recursos repetitivos, a
tese da Fazenda acabou sendo acolhida (em outro processo). Assim, em janeiro de
2.019, no caso da Tecsis, o Ministro relator determinou o retorno dos autos ao TRF para
o que o Tribunal ou confirmasse a sua decisão de mérito (caso em que o recurso especial
retornaria ao STJ para apreciação do pedido da Fazenda), ou fizesse a adequação do
acórdão ao entendimento prevalente no recurso repetitivo.
Apresentamos, então, recente pedido no TRF para que profira o quanto antes
novo julgamento, confirmando o anterior.
Sendo certo, a esta altura, que já se reconheceu no caso concreto que a empresa
tem efetivamente direito às diferenças de correção monetária, estando ainda para se
definir, apenas, o termo de incidência dessa correção, a Tecsis encomendou trabalho
de um ‘expert’ em cálculos para quantificar com razoável precisão os montantes em
jogo, que de forma bastante objetiva pontificou:
- que se ao final se reconhecer que a correção monetária incide desde a data de
cada protocolo de pedido de ressarcimento, a empresa terá a receber a quantia de R$
13.847.512,79, montante atualizado até este mês de maio/2022; ou
- se se reconhecer que o termo inicial do cômputo da variação da SELIC seria 360
dias da data de cada protocolo, a empresa terá a receber a quantia de R$ 6.702.690,19,
montante este atualizado até este mês de maio/2022.
Concretamente, portanto, é possível assegurar que o crédito da empresa a esta
altura é definitivo, estando dependente do resultado final do processo a definição do
critério (ou termo inicial) da correção monetária para definição de montante.
Do ponto de vista estritamente processual, temos para nós que a pretensão de
recebimento do maior valor R$ 13.847.512,79 é mais o mais correto e factível, ou
melhor, é mais provável que a decisão final seja no mesmo sentido do que foi pedido na
inicial e decidido pelo TRF (porque, como mencionado acima, a questão relativa ao
termo inicial da incidência da correção monetária só foi ventilada pela Fazenda Nacional
em embargos de declaração no TRF).
De fato, por ocasião da contestação e nas contrarrazões ao recurso de apelação
da empresa, a Procuradoria da Fazenda Nacional afirmou sem hesitação que nenhuma
correção monetária seria devida no caso. E somente após a decisão de mérito do TRF
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produziu inovação no seu pedido, passando a aceitar ser devida a correção monetária,
mas passando a sustentar, em claríssima alteração dos contornos da lide, que seria
aplicável ao caso o artigo 24 da Lei 11.457/2007, de sorte que o cômputo da correção
monetária (ou mora do fisco) se iniciaria a partir do 360º dia após o protocolo dos
pedidos de ressarcimento.
Esta pretensão da Fazenda, em clara inovação no curso do processo, não tem
respaldo jurídico.
Primeiro, porque a questão (da incidência ou não da correção monetária) já teria
sido alcançada pela preclusão de sorte que, nos termos do disposto no artigo 507 do
CPC, é descabida a pretendida inovação:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão.”

E em segundo lugar, também é incabível a pretendida aplicação do artigo 24 da
Lei nº 11.457/2007 (dispositivos ao final transcritos) porque a referida norma só entrou
em vigor em maio de 2.007 sendo que os pedidos de ressarcimento foram feitos pela
Tecsis muito antes disto (vejam quadro abaixo), de maneira que não se admite efeito
retroativo a referida norma em nome da segurança jurídica que o sistema preserva.
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Estando amadurecida a questão de fundo (se há ou não direito de recebimento
da correção monetária), a realização do ativo – o recebimento de seu crédito - poderá
ser feita no próprio processo, pela sistemática dos precatórios judiciais, caso em que,
receberá a Tecsis a totalidade de seu ativo.
Em termos de tempo, a estimativa que se poderá fazer dependerá da decisão a
ser tomada pela empresa, considerando que a sistemática do precatório implica na
necessidade de, em primeiro lugar, tornar líquido o crédito (por meio da sistemática
processual denominada cumprimento de sentença) e a expedição do chamado ofício
precatório.
Em um cenário mais otimista e tomando em consideração a possibilidade de a
empresa não vender desde já o seu crédito, podemos projetar a seguinte hipótese: o
TRF profere decisão agora em maio/2022, confirmando acórdão anterior – caso em que
o crédito será de R$ 13.847.512,79, e a Fazenda não recorre. Ou o TRF reforma a
decisão, adequando-o à jurisprudência do STJ atual, caso em que o crédito seria de R$
6.702.690,19, e a Tecsis resolve não recorrer. Neste caso, se apresentaria o
cumprimento de sentença (ou de R$ 13.847.512,79 ou de R$ 6.702.690,19, conforme o
caso) e, não havendo impugnação da Fazenda, o precatório seria expedido até 02 de
abril de 2.023, devendo o pagamento ser feito no ano seguinte (2.024), conforme
Emenda Constitucional 114/2021.
Se o precatório for expedido somente a partir de 02 de abril de 2.023, o
pagamento do precatório será feito somente no ano de 2.025.
É possível também, nesta cogitação teórica, no caso de o TRF reformar a decisão
e adequá-la à jurisprudência do STJ, e a Tecsis executar provisoriamente o crédito
(daquilo que for aceito pela Fazenda), expedindo precatório do valor incontroverso, e
recorrer ao STJ para majoração do crédito (para R$ 13.847.512,79). Se provido o
recurso, futuramente, receberia a diferença em momento posterior.
A despeito, porém, da natural possibilidade de o crédito em questão ser
recebido, em espécie, pela própria Tecsis, por via da sistemática dos precatórios
judiciais, como acima mencionado, cabe destacar a possibilidade de realização deste
ativo processual por meio de outras formas negociais a serem melhor estudadas e
implementadas por V. Sas.. De fato, existem fundos de investimento ou instituições
financeiras que adquirem direito processual como este, pagando certo deságio (que será
tanto maior se maior forem as incertezas sobre o recebimento. Do ponto de vista
jurídico, a instrumentalização deste negócio seria feita por meio da cessão de crédito
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(ou promessa de cessão) a permitir que o cessionário venha, em nome próprio, habilitarse no processo judicial para recebimento do precatório.
Também nesta linha (de realização antecipada do ativo), quer nos parecer
possível, uma vez que o crédito é de realização certa no meu entender, utilizar o referido
crédito como garantia de receitas que possam ser antecipadas, tais como empréstimos,
emissão de debentures, etc., ou até mesmo de garantia para fiança que eventualmente
venha a ser contraída por Tecsis ou sua sucessora.
Ocorreu-nos, por fim, sob este mesmo aspecto, a possibilidade de utilizar
referido crédito para pagamento de dívida (dação em pagamento), a depender,
obviamente, da formatação e limitações do plano de recuperação judicial da empresa.

Sendo estas as variantes possíveis, concluímos objetivamente afirmando que:
- sem dúvida alguma a Tecsis tem direito ao crédito. Pende apenas definição
acerca do seu montante;
- a perspectiva mais otimista, a depender do andamento do processo, é de que
a realização deste ativo se realize no ano de 2.024, com o pagamento do precatório; e
- quer aguardando a expedição do precatório, quer agora neste cenário
processual, entendo ser possível monetizar o crédito da empresa, sujeitando-se àquilo
que for objeto de negociação com eventuais interessados.
Esperando havermos esclarecido, ficamos à disposição para complementar o que
for necessário.
Atenciosamente.
Eduardo Ricca
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LEI 11.147/2007
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máxim
o de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte.

Art. 51. Esta Lei entra em vigor:
I – na data de sua publicação, para o disposto nos arts. 40, 41, 47, 48, 49
e 50 desta Lei;
II – no primeiro dia útil do segundo mês subseqüente à data de sua public
ação, em relação aos demais dispositivos desta Lei.
EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021
§ 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de
verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças
transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2
de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando
terão seus valores atualizados monetariamente.
(Vigência)

Art. 8º Esta Emenda Constitucional entra em vigor:
I - a partir de 2022, para a alteração do § 5º do art. 100 da Constituição Federal, constante
do art. 1º desta Emenda Constitucional;
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São Paulo-SP, 25 de maio de 2.022
À TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA.
(Razão Social atual: Sorosistem Materiais Compostos S.A.)
A/C Srs. Marcelo Leila Ferreira de Almeida e Fabiano Grecco Mori
E-mails: marcelo.almeida@tecsis.com.br e fabiano.mori@tecsis.com.br
Assunto: Relatório – Crédito Acumulado de ICMS – e-CredAc – SEFAZ/SP
Prezados Senhores,
Conforme solicitado por Vossas Senhorias, apresentamos relatório sobre os
créditos acumulados de ICMS existentes na “conta corrente – consulta de saldo – e-Credac”,
emitido em 02 de maio e 2022, dos estabelecimentos inscritos no CNPJ/ME sob os nºs.
00.469.550/0005-88 e 00.469.550/0006-69, da Sorosistem Materiais Compostos S.A. (atual
razão social da Tecsis Tecnologia e Sistemas Avançados), doravante denominada TECSIS,
no montante de R$ 26.046.877,04 (vinte e seis milhões, quarenta e seis mil, oitocentos e
setenta e sete reais e quatro centavos), que representa ativo com probabilidade de realização
próxima.
I – Da origem do crédito
Em 2016, a TECSIS formulou pedidos de apropriação de crédito acumulado de
ICMS junto a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, porque a saída do seu principal
produto (NCM 8503.00.90) é isenta do ICMS, nos termos do Convênio do ICMS nº. 101/97
(inciso XII, da Cláusula primeira)1 e Anexo I, do RICMS/00 (inciso VIII, art. 30)2.
1

Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as operações com os produtos a seguir indicados e respectivas
classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH: (...) XII - pá de motor
ou turbina eólica - 8503.00.90;
2

Artigo 30 (ENERGIA SOLAR E EÓLICA) - Operações com os produtos a seguir indicados, classificados
nos códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH (Convênios ICMS101/97, com alteração dos Convênios ICMS-46/98 e ICMS-61/00, e ICMS-7/00, cláusula primeira, IV, "n"):
(...) VIII - pá de motor ou turbina eólica, 8503.00.90 (Convênio ICMS-25/11, cláusula primeira); (Redação dada
ao inciso pelo Decreto 57.167, de 26-07-2011; DOE 27-07-2011; Efeitos a partir de 1º de junho de 2011)
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I.1 – Do estabelecimento CNPJ nº. 00.469.550/0005-88
Originalmente, o valor pedido pela TECSIS, em nome do estabelecimento de
CNPJ nº. 00.469.550/0005-88, perfazia o montante de R$ 21.451.532,26 (vinte um milhões,
quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos),
conforme descrito na decisão proferida pela D. Subcoordenadoria da Administração
Tributária. Veja-se:

Durante a regular tramitação dos pedidos, a fiscalização paulista elaborou
demonstrativo, apurando que o crédito passível de apropriação seria, originalmente, de R$
20.209.750,19, no período de janeiro de 2015 a maio de 2016. Também, apontou a existência
do débito relacionado ao Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.101.533-2, no
montante de R$ 902.828,53, repercutindo na redução do montante do mencionado direito
creditório, nos termos do art. 72-C, do RICMS/00. Ao final do trâmite processual, apontou
que apenas R$ 17.877.286,85, poderiam ser objeto de apropriação pela TECSIS, conforme o
demonstrativo a seguir:
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Com base no demonstrativo supra, a Subcoordenadoria da Administração

Tributária deferiu a apropriação do crédito acumulado gerado no período de janeiro de 2015
a maio de 2016, no montante de R$ 17.877.286,85 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e

sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Veja-se:
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Em 02 de maio de 2022, o saldo de crédito acumulado na conta corrente desse
estabelecimento da TECSIS perfaz o montante de R$ 17.884.999,26 (Dezessete milhões,
oitocentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos).
Veja-se:

I.2 – Do estabelecimento CNPJ nº. 00.469.550/0006-69
Originalmente, o valor pedido pela TECSIS, em nome do estabelecimento de
CNPJ nº. 00.469.550/0006-69, perfazia o montante de R$ 15.574.833,78 (quinze milhões,
quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e oito -centavos),
conforme descrito na decisão proferida pela D. Subcoordenadoria da Administração
Tributária. Veja-se:
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Durante a regular tramitação dos pedidos, a fiscalização paulista elaborou
demonstrativo, apurando que o crédito passível de apropriação seria, originalmente, de R$
14.228.788,87, no período de janeiro de 2015 a junho de 2016. Também, apontou a existência
dos débitos relacionados aos Autos de Infração e Imposição de Multa nºs. 4.101.534-4 e
4.119.402-0, no montante de R$ 5.581.376,31, cujo valor foi reduzido nos termos do art. 72C, do RICMS/00 e a existência de autorização para apropriação a título precário no montante
de R$ 755.548,72. Ao final, apontou que apenas R$ 7.891.863,22, poderiam ser objeto de
apropriação pela TECSIS, conforme o demonstrativo a seguir:
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Com base no demonstrativo supra, a Subcoordenadoria da Administração
Tributária deferiu a apropriação do crédito acumulado gerado no período de janeiro de 2015
a maio de 2016, no montante de R$ 7.891.863,22 (sete milhões, oitocentos e noventa e um
mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte dois centavos). Veja-se:

Na sequência, a DRT-14 – no exercício de sua competência – autorizou a
apropriação complementar no montante de R$ 284.548,72. Veja-se:
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Em 02 de maio de 2022, o saldo de crédito acumulado na conta corrente desse

estabelecimento da TECSIS perfaz o montante de R$ 8.161.877,78 (oito milhões, cento e

sessenta e um mil, oitocentos setenta e sete reais e setenta e oito centavos). Veja-se:
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II – Dos débitos junto ao fisco paulista
No presente tópico, apresentamos os status dos débitos de ICMS de
responsabilidade da TECSIS perante o fisco paulista, dos quais nosso escritório possui
conhecimento e que podem ter repercussão no ressarcimento do direito creditório acima
mencionado.
II.1 – Débitos Inscritos em dívida ativa
Até o presente momento, a TECSIS possui 3 (três) inscrições na dívida ativa do
Estado de São Paulo3. Veja-se:

3

https://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/consultas/consultarDebito.jsf
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Destaca-se que 2 (dois) débitos inscritos encontram-se vinculados a
parcelamentos em andamento, conforme apontado na pesquisa acima realizada junto ao site
da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
No tocante ao débito de maior valor – R$ 17.804.692,47 – AIIM 4.103.455-7, a
TECSIS procederá à competente Ação Anulatória, porque – em casos similares – os Autos
de Infração e Imposição de Multa foram anulados definitivamente ainda na esfera
administrativa4 ou já possuem decisão de 2ª Instancia Administrativa favorável a TECSIS5.
Portanto, as chances de perda sobre o AIIM podem ser consideradas remotas, à
luz dos precedentes já produzidos e do acervo documental que dispõe a TECSIS.
II.2 – Débitos não inscritos em dívida ativa
II.2.1 – Contenciosos administrativos encerrados favoravelmente
A TECIS indica que logrou êxito integral na defesa dos AIIMs 4.106.663-7 e
4.132.218-6 (Doc. 01), cujos valores – respectivamente – perfaziam respectivamente os
montantes de R$ 2.393.620,08 e 1.943.423,60.
No tocante ao AIIM 4.101.534-4, cujo valor perfazia o montante de R$
31.353.305,38 apesar de não ser integral o êxito, o valor remanescente no montante de apenas
R$ 14.713,55, foi liquidado com crédito acumulado de ICMS (Doc. 02).
II.2.2 – Contenciosos administrativos encerrados desfavoravelmente –
inscrição em dívida ativa pendente.
A TECSIS indica que possui 2 (dois) Autos de Infração e Imposição de Multa
cujo tramite do contencioso foi encerrado com decisão desfavorável a sociedade, porém os

4
5

AIIMs nºs 4.101.534-4 (R$ 31.353.335,38) e 4.132.218-6 (R$ 1.943.423,60)
AIIM nº 4AIIM nº 4.109.492,0 (R$ 25.148.422,09)
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débitos ainda não foram inscritos em dívida ativa. São eles: 4.101.533-2 e o 4.119.402-0 (Doc.
03).
Apenas o AIIM 4.101.533-2 foi patrocinado pelo nosso escritório, cujo valor
original perfaz o montante de R$ 2.607.292,56 (R$ 1.085.227,56 de principal e R$
1.522.065,00 de multa). O valor total na data da baixa do contencioso (31/03/2021) perfaz
o montante de R$ 3.027.265,86.
Diante da similitude da tese de mérito deste último AIIM 4.101.533-2 em relação
ao débito inscrito com origem no AIIM 4.103.455-7, a TECSIS informa que promoverá a
competente Ação Anulatória em relação ao AIIM 4.101.533-2, diante dos bons argumentos
para o seu cancelamento na esfera judicial.
Conforme consulta pública no site da SEFAZ/SP, identificamos que o AIIM
4.119.402-0 foi mantido parcialmente na esfera administrativa, conforme decisão proferida
pelo E. TIT, sendo a multa integralmente mantida no valor de R$ 8.272.345,00 e o imposto
reduzido para R$ 213.595,46. Em 25/02/2021, o contencioso foi baixado. O valor atualizado
desse débito até a data da baixa perfaz o montante de R$ 10.206.421,56 (Doc. 04).
II.2.2 – Contencioso administrativo encerrado desfavoravelmente –
parcelamento.
A TECSIS informa que houve encerramento desfavorável do contencioso
administrativo relacionado ao AIIM 4.104.983-4 (Valor histórico R$ 30.991,60). Porém, o
débito foi objeto de parcelamento (Doc. 05).
II.2.3 – Dos débitos em trâmite no contencioso administrativo
A TECSIS mantém em discussão 2 (dois) débitos na esfera administrativa
paulista. São eles: o AIIM 4.109.492-0 e AIIM 4.123.043-7, que perfazem, respectivamente,
os valores históricos de R$ 25.148.422,09 e R$ 1.197.334,87
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No tocante ao AIIM 4.109.492-0, aponta-se que a decisão de 2ª Instância
cancelou integralmente o débito em discussão. Porém, a FESP desafiou a referida decisão
com a interposição de Recurso Especial (Doc. 06). Ressalta-se que a matéria discutida é
similar aos AIIMs 4.101.534-4 e 4.132.218-6 encerrados favoravelmente a TECSIS.
Em relação ao AIIM 4.123.043-7, o julgamento de 1ª Instância está pendente,
visto que a 2 (duas) decisões singulares anteriormente proferidas foram anuladas em 2ª
Instância (Doc. 07).
III – Conclusão
Diante dos apontamentos detidamente mencionados ao longo desse relatório,
concluímos que existe plausível perspectiva para que o saldo de crédito acumulado no
montante de R$ 26.046.877,04 seja um ativo passível de ser monetizado.
Os débitos que ameaçam a sua liquidez podem ser desafiados com medidas
jurídicas sólidas e embasadas em precedentes jurídicos favoráveis e também pode ser avaliada
a possibilidade de transação com o Estado de São Paulo para dirimir a controvérsia em
menor intervalo de tempo para conferir maior celeridade à monetização do mencionado
direito creditório.
Advocacia Tavares Novis
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