
Brasília, 28 de abril de 2022. 

Ofício Contee-Sinpros-Fesaaemg N. 05/2022 

À Sua Senhoria Alexandre Rocha Maia 
Secretário-Geral da Associação da Igreja Metodista (AIM) 

Ref.: Solicitação de informações escritas, que se fazem necessárias diante de recusa à    
proposta de debate aberto sobre plano de recuperação judicial 

  Senhor Secretário, 

  em razão da expressa recusa dessa prestigiosa AIM à proposta de debate 
aberto, com a participação de todos/as credores/as trabalhistas, sobre o plano de 
recuperação judicial que abranges todas as instituições de ensino mantidas pela Igreja 
Metodista, contida no Ofício Contee N. 04/2022, a Contee e os sindicatos a ela filiados, 
abaixo-assinados, firmes no bom propósito de dar pleno conhecimento aos/às trabalhadores/
as involuntariamente envolvidos no referido plano, para que, a partir dele, possam decidir 
livremente sobre sua aprovação ou rejeição, reiteram-lhe a solicitação de manifestação 
escrita, como V. Sª sugere e se compromete em sua missiva datada de 27 de abril de 2022, 
sobre os pontos abaixo elencados, que fundamentam a objeção judicial que apresentaram 
ao plano sob questionamento (evento N. 2753), bem assim sobre o desequilíbrio entre 
receitas e despesas, especialmente com pessoal, responsável pelo sistemático atraso no 
inadimplemento dos salários, 13º salário, férias, FGTS, rescisões e consectários. 

  Os destacados pontos constantes da objeção ao plano são os seguintes: 

• Da insuficiência da garantia de pagamento da classe; 
• Do cômputo do prazo de pagamento dos créditos somente do trânsito 

em julgado do incidente de habilitação; 
• Da extensão da novação aos co-obrigados; 
• Da extinção de direitos em confronto com o princípio da  

inafastabilidade da jurisdição; 
• Da dubiedade da assunção de responsabilidades na sucessão 

empresarial; 
• Da ausência de previsibilidade de pagamentos e do esvaziamento 

do    período de supervisão judicial; 
• Da efetiva ausência de correção monetária; 
• Do deságio desarrazoado; 
• Da ausência de critérios preferenciais para pagamentos antecipados; 
• Da exclusão de responsabilidade das igrejas metodistas, responsáveis 

solidárias; 
• Da inviabilidade econômico-financeira do plano de recuperação 

judicial, conforme demonstrado em laudo de inviabilidade. 

  Informam, outrossim, que todos os temas estão devidamente minudenciados na 
objeção ao plano de recuperação judicial, de modo que se espera por respostas concretas, 
sem evasivas genéricas. 

  Ao ensejo, considerando a manifestação do grupo metodista no processo de 



recuperação judicial — evento N. 2937 —, em que é confessada a situação financeira 
tipicamente de insolvência, informando atrasos salariais e incapacidade de pagamento de 
insumos básicos, tais como água, luz e material de limpeza, o que é compatível com o laudo de 
inviabilidade financeira apresentado pelas entidades sindicais por ocasião da objeção ao 
plano, pede-se que seja informado, de forma consolidada, o seguinte: 

(i) o número de matrículas efetivadas e regulares no corrente ano, até 
abril de 2022; 

(ii) receitas mensais reais (e não apenas potenciais) das mensalidades em 
todos os meses do ano de 2022, até abril de 2022, assim como as 
demais receitas correntes e diversas no mesmo período; 

(iii) despesas com pessoal (folha de pagamento) de todos os meses do 
ano de 2022, até abril de 2022, assim como as demais despesas 
correntes e diversas no mesmo período; e, por fim, 

(iv) o montante dos salários e demais verbas trabalhistas vencidas e 
impagas até o presente momento, incluindo as diversas rescisões 
contratuais que têm se estabelecido, todas igualmente impagas. 

  As entidades sindicais aguardam manifestação escrita de V. Sª pelos próximos 
dez dias que se seguirem ao seu recebimento. 

  Atenciosamente, 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino — Contee  

Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais — Sinpro Minas 

Sindicato dos Professores de Campinas e Região — Sinpro Campinas e Região 

Sindicato dos Professores de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do 
Sul — Sinpro ABC 

Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro — Sinpro-Rio 

 Sindicato dos Professores de Juiz de Fora — Sinpro-JF 

Federação Sindical dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais — 
Fesaaemg


	Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino — Contee
	Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais — Sinpro Minas
	Sindicato dos Professores de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul — Sinpro ABC
	Federação Sindical dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais — Fesaaemg

