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A família Simeira Jacob, controladora da Lojas Arapuã, venceu ontem uma longa batalha nos 
tribunais contra o empresário Leo Kryss, dono da fabricante de televisores Evadin e credor da 
varejista.  
 
Leo Kryss pedia na Justiça a falência da rede de eletrodomésticos, que entrou em concordata em 
1998. Ontem, os três desembargadores do Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça (TJ) de São 
Paulo não só afastaram por unanimidade a falência da rede como aprovaram o plano de 
salvamento da Arapuã.  
 
A decisão permitirá à empresa implementar as próximas etapas da sua reestruturação, que inclui 
a troca das dívidas por debêntures de longo prazo. Os credores também passarão a ter assento no 
conselho de administração da varejista. Mergulhada em dívidas de R$ 1,2 bilhão, a família Jacob 
conseguiu a adesão ao plano de salvamento de 90% dos credores da Arapuã , entre eles a 
Brastemp, BNDES, Philips, Gradiente e Banco do Brasil. Só Leo Kryss opunha-se à reestruturação 
da varejista e entrou na Justiça para requerer a quebra da companhia, que jamais pagou uma 
parcela da concordata. A pendenga sempre foi interpretada como uma rixa pessoal do empresário 
contra a família Jacob.  
 
"A ave do mau agouro perdeu. A decisão é um marco, um acordo pioneiro no Brasil", afirmou 
ontem o advogado da Arapuã, Ricardo Tepedino, na saída do julgamento do TJ. O principal 
argumento dos juízes a favor da Arapuã foi a prevalência da vontade da maioria, uma vez que a 
maior parte dos credores aderiu ao plano.  
 
No entanto, a rede que foi salva ontem pela Justiça também apresenta uma saúde financeira 
delicada. A Arapuã Comercial S.A., para qual foram transferidas as lojas do grupo depois da 
concordata, já acumula prejuízos de R$ 96,7 milhões desde 1999. Essa perda já consumiu a maior 
parte do capital da empresa, de R$ 97 milhões. Supostamente, a Comercial seria a parte saudável 
do grupo, cujas dívidas foram transferidas para a holding Lojas Arapuã.  
 
"Estávamos sempre com uma espada sobre nossas cabeças, correndo o risco de falência. Agora, 
com a decisão da Justiça, a Arapuã volta a se inserir em uma situação normal de mercado", 
afirma Fabio Marcondes, diretor executivo financeiro da Arapuã Comercial. Segundo ele, a 
empresa é obrigada a pagar todos seus fornecedores à vista e teve de enfrentar os cinco anos de 
concordata em um cenário extremamente difícil para todas as redes do setor, com o racionamento 
de energia em 2001 e retração da demanda nos dois últimos anos. As vendas líquidas da rede 
caíram 25%, de R$ 346,7 milhões, em 2001, para R$ 259,8 milhões, no ano passado.  
 
No entanto, o balanço da empresa mostra mais do que problemas conjunturais. O prejuízo de R$ 
10,5 milhões em 2002 teria sido maior se a Arapuã Comercial não tivesse lançado mão de alguns 
artifícios tributários, que foram motivo de ressalva do auditor independente que assina as 
demonstrações financeiras.  
 
Segundo o parecer da auditoria Trevisan, a companhia vem recolhendo PIS e Confins com as 
alíquotas mais baixas, apoiada numa liminar. Como há uma incerteza "razoável", diz o auditor, 
quanto a decisão favorável à empresa, ela poderá ter perdas de R$ 22,9 milhões neste caso.  
 
Além disso, há incerteza quanto a créditos tributários de R$ 26, 4 milhões transferidos da holding 
para a Comercial.  
 
"O questionamento de tributos é algo legítimo e que também é feito por outras empresas", 
argumenta Marcondes. "O próprio juiz Silvio Marques (relator do processo no TJ) afirmou não ver 



indícios de má-fé (nos balanços da rede). Segundo ele, a boa-fé se pressupõe e a má-fé precisa 
ser provada."  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2003. 


