
 

 

 

20/06/2022 - NOTA DA CONTEE SOBRE A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO METODISTA EM SETEMBRO DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos(às) professores(as) e administrativos(as), empregados(as) e ex-
empregados(as), credores(as) das instituições metodistas de educação, 

 
 
Em 13/09/2021, a Contee, no dever de informá-los sobre os andamentos do 

processo de recuperação judicial do Grupo Metodista, veiculou nota conjunta com outras 
entidades sindicais (clique aqui) sobre os aspectos preliminares do plano de recuperação 
judicial do grupo Metodista e, na ocasião, informou quanto ao trâmite do processo de 
recuperação judicial, nos seguintes termos: 

 
 
C. POR ESSAS RAZÕES, OS/AS TRABALHADORES/AS DEVEM OPOR-SE À 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO METODISTA? 
 

Ao plano apresentado, sim, com toda força e veemência, por ser altamente danoso aos seus 
direitos. No entanto, caso o grupo se disponha a apresentar outro, que não encerre nenhum 
prejuízo a seus direitos e que seja garantido pelas igrejas, como as entidades vêm buscando 
desde o início do processo, nada obsta que possa merecer a aprovação de todos/as. 
 

Ultrapassados esses questionamentos, cumpre às entidades sindicais signatárias informar 
que, muito embora o desembargador 3º Vice-Presidente do TJ-RS tenha suspendido os 
efeitos dos acórdãos prolatados pelos desembargadores da 5ª Câmara Cível, que 
reconheceram a ilegitimidade das associações civis educacionais e religiosas, o processo de 
recuperação judicial em curso na primeira instância será mantido suspenso por 
força da mais recente decisão tomada pela desembargadora Isabel Dias Almeida 
em outro recurso interposto pelo Banco Bradesco. 
 

Nenhum ato processual será retomado no processo de recuperação judicial enquanto não 
houver novo pronunciamento da 5ª Câmara Cível do TJ-RS e, enquanto isso não ocorre, 
aguarda-se por uma proposta concreta de alteração do plano de recuperação judicial, de 
forma a torná-lo seguro ao/à trabalhador/a e apto aos fins a que verdadeiramente deveria se 
destinar, e não apenas para servir-se de salvaguarda do patrimônio das igrejas em 
detrimento dos /as trabalhadores/as. 



 

 

 

Após debates jurídicos acerca do alcance do efeito suspensivo que havia sido 
conferido pela desembargadora Isabel Dias Almeida no citado recurso interposto pelo Banco 
Bradesco S/A, chegou-se à conclusão de que a marcha do processo de recuperação 
judicial não seria suspensa, a não ser quanto aos atos relativos à consolidação 
substancial do grupo metodista. Posteriormente, o recurso do Banco Bradesco foi julgado 
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e foi admitida a consolidação substancial, 
revogando-se o efeito suspensivo que havia sido conferido. 

 
 
Insatisfeito com a interpretação conferida pela Contee e demais entidades 

sindicais, que haviam entendido e sustentado que o processo de recuperação judicial deveria 
ser integralmente suspenso, e não apenas os atos de consolidação substancial, o grupo 
Metodista solicitou ao juiz de primeira instância que a citada nota conjunta fosse retificada. 
Assim, considerando que a questão foi definitivamente decidida, conforme já exposto, 
retifica-se a citada nota conjunta para esclarecer que a suspensão determinada, à época, 
teria sido apenas com relação aos atos de consolidação substancial. 

 
 
Não obstante isso, todas as demais conclusões firmadas na citada nota 

permanecem hígidas e ainda válidas, vez que, desde àquela época, a Contee e as demais 
entidades sindicais têm envidado esforços para dialogar com o grupo metodista sobre a 
necessidade de modificações do plano de recuperação judicial, inclusive no âmbito do 
Ministério Público do Trabalho, especialmente sobre as garantias de recebimento dos 
aludidos créditos. 

 
 
Mais recentemente, tentou-se novamente retomar o diálogo sobre as condições 

estabelecidas no plano de recuperação judicial e seus posteriores aditivos, inclusive por 
mediação do Administrador Judicial da recuperação judicial e, embora o setor econômico do 
grupo metodista tenha admitido que as reivindicações da Contee e dos sindicatos sejam 
“razoáveis”, até o momento não demonstram intenção de retomar o diálogo, tampouco 
modificar o plano para conferir segurança aos credores da classe I quanto ao efetivo 
cumprimento da proposta apresentada. 

 
 
Sendo o que competia manifestar, a Contee coloca-se à disposição para novos 

esclarecimentos. 
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