
 

NOTA DA CONTEE, DO SINPRO CAMPINAS E REGIÃO, DO SINPRO ABC, DO SINPRO 

MG, DO SINPRO JUIZ DE FORA, DO SINPRO RIO E DO FESAAEMG SOBRE A 

CARTILHA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E UTILIZAÇÃO DA LOGOMARCA DO 

GRUPO EDUCACIONAL METODISTA PARA FINS INFORMATIVOS 

 

As Entidades Sindicais que subscrevem esta nota, fieis ao seu inafastável dever de 

bem representar os direitos e os interesses dos/as trabalhadores/as, empregado/as e ex-

empregados/as do grupo Metodista de educação, têm se encarregado de descortinar todas 

as manobras jurídicas e mazelas econômicas estabelecidas no “cálice de venenos” que 

insiste afirmar tratar-se de “plano de recuperação”. 

 

Recentemente, foi veiculado uma cartilha informativa aos/às trabalhadores/as e ex-

trabalhadores/as do grupo educacional Metodista sobre os pontos fundamentais e de 

atenção ao maléfico “plano” de recuperação, ocasião em que a represália oferecida não foi 

a demonstração de qualquer inverdade lançada na cartilha; muito pelo contrário, a única 

atitude adotada pelos gestores do grupo foi promover a interpelação extrajudicial das 

Entidades Sindicais sob o pretexto de que se utilizaram indevidamente da logomarca da 

educação Metodista. 

 

Diante desse cenário, as Entidades Sindicais signatárias vêm a público informar o 

óbvio: a referida cartilha é de autoria exclusiva dos entes sindicais signatários desta 

manifestação, e de mais ninguém; embora essa conclusão seja facilmente perceptível, tal 

como se acha estampado e registrado no referido documento, é importante afastar – e os 

autores da cartilha fazem questão disso – qualquer forma de coautoria do grupo 

educacional Metodista aos seus termos, até porque seria demasiadamente constrangedor, 

inclusive para os/as trabalhadores/as, supor qualquer espécie de atuação em conjunto das 

entidades sindicais e devedores, máxime diante de um projeto maldoso e arquitetado para 

suprimir inúmeros direitos incontroversos e já reconhecidos. 

 

Registra-se, por oportuno, que a apresentação do logotipo da educação Metodista, 

em momento algum, visou confundir os/as trabalhadores/as e ex-trabalhadores/as, mas tão 

somente identificar as associações devedoras como um conglomerado, o que, aliás, 

sempre foi a pretensão manifestada pelas devedoras ao intentar a recuperação judicial sob 

a forma de consolidação substancial. 

 

De toda forma, atendendo ao pleito constante da notificação extrajudicial, as 

Entidades Sindicais retiram da cartilha formulada as insígnias da educação Metodista, 

republicando-a; ato contínuo, agradecem desde já por oportunizar nova divulgação de seu 

conteúdo aos/às trabalhadores/as, tamanha a importância da compreensão das mazelas 

econômicas e jurídicas constantes do referido “plano”. 

 

E, por fim, para afastar a aleivosa alegação de que a cartilha sob destaque “dissemina 

informações indevidas sobre o processo”, as entidades sindicais signatárias conclamam ao 

apontamento técnico que demonstrem, especificamente, qualquer vício de forma ou de 

conteúdo sobre as orientações e observações insertas na cartilha.  

 



 

Os autores da cartilha, ao tempo que reafirmam o seu inteiro teor, que se encontra 

respaldado por robustas provas produzidas no processo de recuperação judicial, inclusive 

pelo próprio grupo Metodista, desafiam os dirigentes deste a demonstrar, com fatos e 

provas concretas, o que alegam. 

 

E mais: conclama-o ao debate com os/as credores/as da Classe I (trabalhadores/as), 

por meio remoto, quando seus representantes e os autores desta manifestação terão 

oportunidade de expor, de maneira clara e sem qualquer subterfúgio, as razões pelas quais 

aqueles defendem o conteúdo do plano de recuperação judicial, e estes, os fundamentos 

de sua oposição a ele. 

 

Aliás, diga-se de passagem, será uma oportunidade para que seja esclarecido a 

afirmativa do grupo educacional Metodista sobre os negócios que estavam sendo 

concretizados no subterrâneo e às escondidas, confessados no recurso endereçado ao 

STJ, sobre o franco favorecimento do crédito bancário, ao dispor que “O Banco Santander 

(Brasil) S/A (Requerente) tem um crédito de 62 milhões de reais e, conforme negociações 

já iniciadas, já estaria disposto a aceitar deságio de 25%.”, citando, inclusive, a existência 

de propostas de pagamento em até 12 meses após a homologação do plano. 

 

Desde que seja garantida a paridade de armas no referido debate, o grupo Metodista 

pode indicar o mediador, o dia e o horário mais convenientes. Nesse cenário, não haverá 

espaços para meras alegações genéricas de disseminação de informações indevidas sobre 

o processo.  

 

Se, por outro lado, o grupo Metodista mantiver seu desinteresse em debater de modo 

amplo e transparente o plano de recuperação judicial com os/as trabalhadores/as e ex-

trabalhadores/as e respectivas entidades sindicais, mas pretendendo sair do discurso vazio, 

tecido sob medida, e passar para a verdadeira transparência, ou ele terá que desnudar, de 

maneira límpida e insuscetível de dúvida, o que está no processo, e que às escancaras 

representa colossal prejuízo aos/às trabalhadores/as, o que, a toda evidência, provocará a 

repulsa de todos/as, ou terá de assumir solene e expressamente os compromissos de: 

 

1) A associação das igrejas metodistas (AIM) garantir que todos direitos trabalhistas 

insertos no plano serão por ela honrados, caso as instituições de ensino que mantém não 

disponham de condições de fazê-lo; o que jamais foi aventado e/ou, no mínimo, posto para 

discussão; 

 

2) Que, como o pagamento dos créditos trabalhistas foi previsto para o prazo de até 

36 meses, que não guarda sintonia com 36 parcelas, não haverá qualquer deságio do total 

efetivamente devido, tal como expressamente determina o Art.  34 da Lei N. 11101/2005; 

 

3) Que, como o encerramento da recuperação judicial, por determinação legal, 

ocorrerá no prazo de 2 anos após a aprovação do plano, e o pagamento dos créditos 

trabalhistas é previsto para depois dele, fica garantido pela AIM que todos eles, sem 

exceção, serão integralmente pagos; 

 



 

4) Que a aprovação do plano não importará a quitação ampla geral e irrestrita de todos 

os direitos inadimplidos dos contratos de trabalho em vigor no período anterior a 9 de abril 

de 2021, data do processamento do pedido de recuperação judicial; 

 

5) Que nenhum credor será privilegiado e receberá seus créditos antes da quitação 

de todos os referentes à classe I (trabalhadores/as); 

 

Para que todos os fatos e circunstâncias sejam devidamente elucidados e cabalmente 

esclarecidos, atendendo, ainda, à interpelação extrajudicial do grupo Metodista, as 

entidades sindicais que subscrevem esta nota ficam no aguardo da manifestação por 

eventual interesse de Suas Senhorias, os dirigentes da educação Metodista, conferir 

transparência a todos os pontos delineados na cartilha retificada, que segue nas páginas 

seguintes. 

 

 

Contee – Sinpro Campinas e Região – Sinpro ABC – Sinpro MG –  

Sinpro JF – Sinpro Rio – FESAAEMG 

 

  





Caros(as) trabalhadores(as), professores(as) e técnicos(as) administrativos(as), empregados(as) das

instituições de ensino metodistas,

Como é de seu conhecimento, todas as escolas metodistas acham-se em processo de recuperação

judicial, desde o dia 9 de abril de 2021, quando foi deferido pelo Juiz da 2ª Vara Empresarial e de

Falências de Porto Alegre seu início.

Pelos muitos relatos que nos chegam, por meio de mensagens que nos são enviadas, postagens em

redes sociais, conversas telefônicas etc, estamos convencidos de que ainda não receberam todas as

informações necessárias ao bom conhecimento do referido processo, que sejam capazes de justificar seu

apoio e voto para a aprovação ou não do plano proposto pelo Grupo Metodista, quando se realizar

assembleia geral de credores com essa finalidade.

Com o único e bom propósito de ajudá-los (as) a refletir sobre as condições propostas no plano em

questão, possíveis benefícios, reais sacrifícios, eventuais garantias e riscos iminentes que dele

sobressaem, é que lhe pedimos licença para apresentar-lhes algumas ponderações que, com certeza, são

relevantes e importantes para sua tomada de decisão.



FORO COMPETENTE

Diz a Lei de Falências e Recuperação de Empresas em seu Art. 3º que o foro competente para processar e
julgar as ações de recuperação judicial será aquele correspondente ao local do principal estabelecimento do
devedor.

Sem nenhuma razão plausível, o Grupo Metodista escolheu a Justiça de Porto Alegre para processar seu
pedido de recuperação judicial. Isso significa que os créditos de todos(as) trabalhadores(as) e ex-
trabalhadores(as) das instituições metodistas, espalhadas por diversos estados, encontram-se sob discussão
na 2ª Vara Empresarial e de Falências de Porto Alegre.

Com isso, os processos trabalhistas em fase execução foram paralisados e as discussões sobre o pagamento
foram transferidas para lá; os que ainda não chegaram à fase de liquidação de sentença (cálculos dos direitos),
tão logo cheguem a esse estágio, serão igualmente paralisados e levadas para lá as discussões em torno do
pagamento.



FORO COMPETENTE

Importa dizer que nenhuma ação trabalhista, ajuizada até o dia 9 de abril de 2021, será executada (cobrada e
paga) pela Justiça do Trabalho, mas, sim, pela citada Vara de Porto Alegre.

Considerando a situação peculiar do Grupo Metodista, fica a pergunta: não seria o principal estabelecimento
aquele localizado no Estado de São Paulo, onde, inclusive, situa-se a sede administrativa, e onde partem todas
as decisões e onde se tem o maior número de credores?

Veja o último relatório de passivo por Instituição que foi apresentado pelo Administrador, em 29/10/2021:



FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO

O Grupo Metodista optou pela apresentação de um único plano de recuperação, englobando todas suas
instituições ensino; pouco importando se umas devem mais ou menos que outras; se as condições
econômico-financeiras de algumas são mais ou menos sólidas do que das demais.

Esse plano único, chamado de consolidação substancial, ainda sob discussão judicial, é muito bom para o
Grupo, pois que, metaforicamente falando, põe todas suas instituições em um só balaio, fazendo com que o
patrimônio de umas responda por dívidas de outras etc; não traz nenhum benefício palpável para os(as)
trabalhadores(as), principalmente porque a Associação das Igrejas Metodistas (AIM), que é mantenedora de
todas as realçadas instituições de ensino, não garante o pagamento das dívidas de nenhuma delas.

Essa forma de consolidação do passivo é exceção à regra...



FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO

... pois acaba por “dissipar” o poder de voto dos credores.

A título exemplificativo, se uma das devedoras que compõe o Grupo possui 10 credores trabalhistas, cada
voto com relação a essa devedora representa, teoricamente, 10% do quórum de deliberação; se, contudo, os
devedores forem unificados em apenas um único plano, totalizando a partir desse momento 100 credores
trabalhistas, o voto daquele credor, individualmente considerado, passará a representar 1% do quórum de
deliberação, e não mais os 10% que antes detinha com relação ao seu devedor.



FINALIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Conforme disposto no Art. 47 da LFR, a recuperação judicial é um remédio jurídico posto à disposição de
empresas em dificuldades, viabilizando a superação da crise financeira momentânea, permitindo que
possam, por meio dela, buscar o equilíbrio econômico-financeiro perdido, sem a necessidade de encerrar
suas atividades. Reveste-se de relevância social, pois o fechamento de empresas idôneas não interessa a
ninguém que efetivamente pense no bem do Brasil.

Mas, para que a recuperação judicial possa revestir-se de relevância social faz-se necessário:

Que ela reduza ao máximo os sacrifícios cobrados dos(as) trabalhadores(as) e dos demais credores;

Que os benefícios que dela advierem aproveitem a todos(as), não só seus proprietários;

Que a preservação dos postos de trabalho seja objetivo primordial;

Que seja cercada de garantias mínimas, que não transformem os inevitáveis sacrifícios em risco e/ou em
esforço perdido.



PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO

O plano proposto pelo Grupo Metodista não contempla nenhum dos requisitos essenciais à sua finalidade,
como se colhe da análise das condições nele contidas, sem intenções inconfessadas.

DESARRAZOADOS DESÁGIOS (DESCONTOS):

Proposta de deságios de 30% (trinta por cento) para créditos com valores entre R$50.001,00 a
R$165.000,00;

Proposta de deságios de 70% (setenta por cento) para créditos superiores a R$165.000,00;

Por essa proposta, o(a) trabalhador(a): (1) com crédito de R$100.000,00 sofrerá desconto de R$15.000,00 (os
primeiros R$50.000 não tem desconto e a partir de então aplica-se o deságio de 30%); (2) com crédito de
R$200.000,00, o deságio será de R$57.500,00 (até R$50.000 não tem desconto; de R$50.000 a R$165.000,
sofrerá deságio de 30%, e o crédito a partir de R$165.000 até R$200.000 sofrerá deságio de 70%); (3) com
crédito de R$ 500.000,00, atendendo a essa lógica, sofrerá desconto de R$267,500,00.



PARCELAMENTO DO CRÉDITO:
Proposta de parcelamento do crédito “em até 36 meses”;

O QUE DIZ A LEI?
A Lei permite o parcelamento do crédito e o pagamento com deságios? Vejam vocês mesmos o que diz o Art.
54 e § 2º, da LFR:

Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do
pedido de recuperação judicial.
§2º. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 (dois) anos, se o plano de
recuperação judicial atender aos seguintes requisitos, cumulativamente:
I - apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz;
II - aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista (...)
III - garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas;

PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO



O OUTRO LADO DA MOEDA:
O Grupo aceitou sem barganhas ou descontos pagar 1,6% do total das dívidas, a título de honorários ao
administrador judicial, e em parcelas mensais, sem pedir desconto ou propor o mesmo prazo previsto para
pagamento de seus créditos aos trabalhadores. Pelo total de dívidas incluídas no plano, já reconhecidas, no
montante de 577 milhões de reais, os honorários do administrador chegam a 9,2 milhões de reais, o
equivale a créditos de centenas de trabalhadores.

E, mais: enquanto propôs a correção monetária dos créditos trabalhistas pela TR (Taxa Referencial), a qual
incidirá somente a partir de 24 meses de vigência do plano, admitiu promover a correção monetária dos
honorários devidos ao administrador judicial pelo IPCA, a partir de 12 meses. Detalhe: A TR se encontra
“zerada” desde o ano de 2017, ou seja, não haverá correção.

PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO



PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO:
Apesar de créditos trabalhistas, por determinação constitucional, serem considerados preferenciais, em
qualquer situação, inclusive nas falências, não há nenhuma garantia de que sejam pagos nessa ordem; o
plano deixa margem para que os bancos e os demais credores recebam antes dos(as) trabalhadores(as).

Por qual fundamento? Por nenhum! Ou pelo menos não devamos saber...

PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO

DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS DOS(AS) TRABALHADORES(AS) DA ATIVA:
O plano, uma vez aprovado, prevê que o pagamento do crédito reconhecido ao(à) trabalhador(a) em
atividade importará na “quitação de todas as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho e/ou da
legislação trabalhista”, o que significa dizer que todo e qualquer direito que porventura exista não mais
poderá ser discutido ou exigido do Grupo Metodista. Nenhum(a) trabalhador(a) poderá acionar a Justiça do
Trabalho para cobrar salários, férias, 13º salário, horas extras, abono salarial e quaisquer outros direitos que
ficaram para trás; se o fizer será considerado litigante de má-fé, podendo ser condenado ao pagamento de
custas processuais, honorários sucumbenciais, multa e até dano moral. Já pensaram sobre isso?



INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE EMPREGO:
Ao contrário do que acredita, de boa-fé, a maioria dos(as) trabalhadores(as) que continuam com contrato
em vigor, o plano sob discussão não prevê a garantia de nenhum dos atuais 2767 empregos, por nenhum dia
sequer.

Ao reverso, prevê, como está registrado no último relatório contábil do Administrador Judicial, na página 24,
“Reestruturação Societária: as Recuperandas podem executar uma reorganização societária com o objetivo
de transferir as suas atividades operacionais para uma sociedade empresária, caso julgue necessário. A
conversão das atividades das Recuperandas em uma sociedade empresária, dependerá da capacidade
econômica que as Recuperandas terão para fazer frente aos custos desta migração, incluindo, mas não se
limitando às obrigações fiscais inerentes a esta nova estrutura societária. Tal migração poderá ocorrer,
portanto, quando houver geração de caixa disponível para fazer frente a tais compromissos”

PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO

Se isso vier a acontecer, o que parece patente, a sociedade empresária que suceder as atuais instituições,
que são associações civis, com exceção do CESUPA, não se responsabilizará por nenhum compromisso



assumido no plano, bem assim não terá a obrigação de manter nenhum dos atuais contratos de trabalho. E,
mesmo que aceite permanecer com algum(a) trabalhador(a), a LRF determina que se trata de um contrato
de trabalho novo, sem sujeição aos termos do contrato anterior, podendo ocorrer até mesmo redução
salarial nesse hipótese.

E aí, foi valido o gigantesco sacrifício em nome da preservação do emprego

PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO



PROPOSTA DE REDUÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO, E NÃO A MANUTENÇÃO:
Conforme dados constantes do já repisado relatório contábil (página 12), em 2016, havia 5009 postos de
trabalho nas instituições metodistas; em agosto de 2021, somente 2767; em 2021, foram cortados 685
postos; eram 3452 em janeiro, e 2767 em agosto.

O laudo de viabilidade do plano dispõe claramente que a projeção passa pela desativação de parte das
instituições e, quanto ao pessoal, está assim retratado:

PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO



Tem mais: de acordo com o comentado relatório contábil do Administrador Judicial, o prejuízo financeiro em
2021 perfaz o montante de 121 milhões de reais, registrando déficit (despesa maior que receita) mensal de
7 milhões de reais, apesar de, desde 9 de abril de 2021, acharem-se suspensos os pagamentos de todas as
ações judiciais trabalhistas e de demais credores.

Esses números assustadores, sem perspectiva alguma de alteração, não são indicadores de preservação de
postos de trabalho. Ao contrário, indicam mais e mais cortes!

PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO



IRRESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA:

PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO

A novação é um instituto de Direito Civil que significa substituir uma dúvida
pré-existente por uma nova dívida, extinguindo-se a primeira. E assim ocorre
na Recuperação Judicial, em que o plano de recuperação judicial implica a
novação dos créditos pré-existentes, que doravante são substituídos pelos
valores, forma e modelo indicados no plano.

Uma característica marcante da LRJ é convolação (conversão) da Recuperação
Judicial em Falência no caso de descumprimento do plano, ocasião em que a novação é extinta e os credores
voltam a possuir o crédito originário, portanto, sem deságios. Atenção especial se deve ao prazo em que os
credores poderão denunciar o descumprimento do plano, pois terão o prazo de 2 (dois) anos após a sua
aprovação para informar ao Juiz o descumprimento do plano.



PROPOSTA EFETIVA CONSTANTE DO PLANO

Questiona-se: existe possibilidade real do plano ser descumprido pelo Grupo Metodista nos 2 (dois) anos que
seguirem à sua aprovação, permitindo aos credores pedirem a convolação da Recuperação Judicial em
Falência e, com isso, restabelecerem seus créditos na integralidade?

Resposta: Negativa! Não há! O plano prevê que o pagamento dos credores ocorrerá “em até 36 meses” após
a sua homologação, pressupondo que eventual descumprimento somente poderia ser denunciado a partir do
37º mês. Mas, como nesse período já terá transcorrido os 2 anos a que fala a LFR, os credores não poderão
pedir a convolação da Recuperação Judicial em Falência.

O que Resta nessa Hipótese? Ingressar com uma ação judicial de execução do título judicial no Foro de Porto
Alegre e torcer para que, à essa altura, haja algum patrimônio das Associações
Educacionais disponível para penhora, pois o plano aprovado não permite
buscar o crédito perante as Associações Religiosas, que se tornam blindadas
em caso de descumprimento do plano de recuperação.



“OS NÚMEROS NÃO MENTEM, MAS OS MENTIROSOS FABRICAM NÚMEROS”
(FRANCO, Itamar) Revista Veja, 11 de outubro de 1996

Segundo relatório contábil, assinado pelo administrador judicial, atualizado até agosto de 2021, divulgado no
último dia 4, o passivo já reconhecido no processo é de 577,7 milhões de reais, dos quais 369,9 milhões são
referentes a créditos trabalhistas.

No entanto, segundo o mesmo relatório, os imóveis disponibilizados no plano acham-se avaliados em 445,3
milhões de reais: ou seja, representam apenas 70,1% do total do passivo. Somam-se a isso o passivo
tributário da ordem 408 milhões de reais, com mais de 200 milhões vencidos e em atraso, bem assim os
créditos trabalhistas que ainda não foram habilitados no plano.

Como se não bastasse tudo isso, o Grupo, em petição datada de 4 de novembro corrente, pediu autorização
ao juízo para vender o imóvel de Itapeva-RS, pelo valor 3,2 milhões, sem a obrigação de o reservar para
dedução do passivo, pois a justificativa para venda foi a de utilizar o resultado como capital de giro.



Se a moda vingar, quando chegar a hora de honrar os créditos trabalhistas, caso o atual plano seja aprovado,
possivelmente, os imóveis remanescentes pouco representarão de seu total.

Assim sendo, o plano efetivamente não traz nenhuma garantia aos(às) trabalhadores(as) de que seus
créditos, mesmo com o brutal desconto previsto, sejam honrados.

E o principal, que não se pode perder de vista: a Associação da Igreja Metodista não responderá por
nenhum centavo do passivo nele constante.

“OS NÚMEROS NÃO MENTEM, MAS OS MENTIROSOS FABRICAM NÚMEROS”
(FRANCO, Itamar) Revista Veja, 11 de outubro de 1996


