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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2 ª  VARA JUDICIAL DA 
COMARCA DE GETÚLIO VARGAS/RS: 

 

 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

050/1.16.0000519-7 
 

 

 

 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial de 

COMÉRCIO E TRANSPORTE SM LTDA e 

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA (em 

Recuperação Judicial), vem, perante Vossa 

Excelência,  no cumprimento do art. 7º, §2º, da Lei 

11.101/05, dizer e requer o segue: 

 

 

1. ESCLARECIMENTO INICIAL: 

 

 Este Administrador Judicial apresenta o atendimento no 

prazo legal da obrigação prevista no art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005, in verbis:  

 

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo 

administrador judicial, com base nos livros contábeis e 

documentos comerciais e fiscais do devedor e nos 

documentos que lhe forem apresentados pelos credores, 

podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas 

especializadas. 

§2º O administrador judicial, com base nas informações e 

documentos colhidos na forma do caput e do §1º deste 

artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo 

do §1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o 

prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta 

Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a 

elaboração dessa relação. 

 

 Desta forma, tendo em vista a intimação desse 

administrador judicial em 08/06/2016 (DJE Nº 5.808), cujo prazo final para esse 
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administrador judicial manifestar-se é 08/08/2016. 

 

 Importante ressaltar que as empresas Recuperandas 

publicaram o edital disposto no art. 52, §1º, de forma diversa da prevista em lei, 

eis que a classificação referida não confere com a exigência do art. 83, da LRF, 

pois não há classe  de credores com garantia fiduciária, conforme restou 

disponibilizado no DJE Nº 5.808: 

 

COMÉRCIO E TRANSPORTE SM 

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS                                 VALOR DO CRÉDITO 

A. BERTELLA & CIA LTDA                                                   R$ 54.990,00 

ANGELO BASSO & CIA LTDA                                             R$ 2.888,45 

ANTONIO LUIZ TONIOLLI                                                   R$ 1.414,80 

AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA                               R$ 1.327,24 

AUTO ELETRICA EILERT LTDA                                         R$ 170,77 

AUTO POSTO IPIRANGA LTDA - CARRETÃO                  R$ 34.464,42 

AUTO POSTO E RESTAURANTE PETROPEN                  R$ 3.029,46 

AUTO POSTO TROVÃO AZUL                                           R$ 48.986,35 

BANCO DO BRASIL S A                                                     R$ 334.536,22 

BANRISUL                                                                           R$ 382.545,39 

BELLENZIER PNEUS LTDA                                               R$ 610,00 

BORMANA COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA             R$ 507,78 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                         R$ 169.732,37 

CESAR GIACOMET & CIA LTDA                                        R$ 478,00 

CIGARRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA            R$ 27.724,62 

COLORADO AUTO POSTO                                                R$ 1.853,51 

COM DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA                    R$ 2.887,02 

COM. COBUST FLORESTAL LTDA                                    R$ 9.690,47 

COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSP.        R$ 4.685,34 

COMERCIAL ELETRO VEICULOS GASPARETO LTDA    R$ 244,71 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SEBERI LTDA               R$ 1.170,05 

COOPERATIVA DE CREDITO – SICREDI                          R$ 16.185,40 

COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA               R$ 203.824,81 

COOPERCARGA                                                                 R$ 100,00 

COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA             R$ 36.393,11 

DARLANDIA TRINDADE REBOUÇAS                                 R$ 151,96 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  3 

Rua Sete de Setembro, 1531 – Centro - CEP 98804.583 – Santo Ângelo (RS) (055)3312-2045  

 

 

E J BERNARDI - ME                                                             R$ 742,50 

GLOBSERVICE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA      R$ 1.490,04 

LUBRITEC SCHERER DIST DE LUBRIFICANTES LTDA     R$ 3.487,96 

MECANICA CAMILO LTDA                                                     R$ 501,52 

MECANICA CELM LTDA                                                         R$ 524,90 

MECÂNICA DIESEL NK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA        R$ 52.190,00 

MONDIAL VEICULOS LTDA                                                   R$ 1.877,79 

N C COMERCIO DE PEÇAS PESADAS                                 R$ 1.633,75 

PEÇÃO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA                       R$ 2.646,52 

PETROLEO DERIVADOS TUPINAMBA LTDA                       R$ 4.385,98 

POSTO CHIMARRAO DO BRASIL LTDA                               R$ 8.133,64 

POSTO E CHURRASCARIA EMBAIXADOR LTDA                R$ 5.948,48 

POSTO PRATAO LTDA                                                           R$ 3.164,89 

POSTO REFORÇO 4 LTDA                                                     R$ 3.502,73 

RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA                             R$ 2.346,06 

RODCAR COMERCIO DE PEÇAS E SERV VEIC AUTO       R$ 850,00 

SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS                        R$ 2.263,48 

TONIOLLI & CIA LTDA ME                                                      R$ 870,32 

VEIC TACÓGRAFOS E INST. AUTOMOT. LTDA                   R$ 25.200,00 

VICENZI PEÇAS E ACESSÓRIOS                                          R$ 1.605,00 

VIDECAR CONC CAMINHÕES LTDA                                     R$ 602,67 

WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA                  R$ 2.190,00 

 

CREDORES COM GARANTIA REAL 

COOPERATIVA DE CREDITO – SICREDI                              R$ 125.229,98 

 

CREDORES COM GARANTIA FIDUCIÁRIAS 

BANCO DO BRASIL                                                                  R$ 336.015,32 

ITAÚ S/A                                                                                    R$ 299.837,66 

BANCO VOLKSWAGEN S.A.                                                    R$ 363.482,16 

http://www3.tjrs.jus.br/servicos/diario_justica/dj_principal.php?tp=8&ed=5808&pag=1

4&va=9.0&idxpagina=true&pesq= 

 

Por fim, segue abaixo as impugnações/divergências e 

habilitações opostas pelos credores, minuciosamente e detalhadamente 

examinadas por este Administrador Judicial nomeado, Dr. Genil Andreatta, e 

sua equipe de advogados e contadores. 
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2. DAS DIVERGÊNCIAS APRESENTADAS: 

 

O Edital previsto no art. 52, §1º, d a LFR, com a relação 

dos credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo 

para eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

No prazo legal houve manifestação dos credores, 

BANCO BRADESCO S.A, BANCO DO BRASIL S.A, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – CEF, VICENZI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, POSTO 

CHIMARRÃO DO BRASIL LTDA, A BERTELLA & CIA LTDA, ITAÚ UNIBANCO 

S.A, POSTO EMBAIXADOR LTDA, POSTO PRATÃO LTDA, MONDIAL 

VEÍCULOS LTDA, MONDIAL VEÍCULOS LTDA, ANTONIO LUIZ TONIOLLI e 

COOP. CRED. LIVRA ADM. GRANDE GETULIO VARGAS – SICREDI 

ESTAÇÃO RS. 

Destarte, a seguir a análise de cada uma das 

divergências e habilitações apresentadas: 

 

 

1) BANCO BRADESCO S/A (processo administrativo TT 

001/2016). 

 

 DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

Consta no edital da Recuperanda TRANSPOSUL 

TRANSPORTES LTDA, o valor de R$ 826.653,78 (oitocentos e vinte e seis mil 

seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), na classe II – 

credores com garantia real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 
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solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor refere 

que no Edital, restou listado crédito em seu favor, no valor de R$ 826.653,78, 

na Classe II – Credores com Garantia Real, relativo aos seguintes contratos: 

 

*Contrato Descoberto em Conta nº 9.457, no valor de 

R$ 3.923,29 

*Cédula de crédito bancário nº 0891058-8 

*Cédula de crédito bancário nº 0891060-P 

*Cédula de crédito bancário nº 0891059-6 

*Cédula de crédito bancário nº 308407/001 

 

Aduz que somente o crédito relativo ao contrato nº 

9.457 deverá ser listado no quadro geral de credores, e na classe III – credores 

quirografários, sendo que os demais não se sujeitam a recuperação judicial, 

face a alienação fiduciária existente sobre bens móveis. 

 

Junta as Cédulas de Crédito Bancários nº 308407/001, 

0891058-8, 0891060-P, 0891059-6 e 308407/001, o contrato nº 9.457 e o 

Instrumento Particular de Acordo para Transferências e Cessão de Créditos. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito. 

 

A presente habilitação é tempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação em 17/06/2016. 

 

Analisando a presente divergência, verifica-se que as 

Cédulas de Crédito Bancários nº 308407/001, 0891058-8, 0891060-P, 
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0891059-6 e 308407/001, possuem alienação fiduciária sobre veículos, os 

quais restaram devidamente comprovados pelos documentos anexados do 

Detran/RS, fazendo jus a exclusão de tais créditos, face ao disposto no art. 49, 

§3º, da LRF. 

 

Já em relação ao contrato nº 9.457, considerando o 

Instrumento Particular de Acordo para Transferências e Cessão de Créditos 

juntado, que comprova a cessão de créditos do referido contrato ao credor 

Banco Bradesco S.A., e considerando não haver garantia no referido contrato, 

faz jus o credor a retificação do valor, passando a contar no edital da 

Recuperanda TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA o valor de R$ 3.923,29, 

na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 Assim, este administrador judicial concorda com a 

presente divergência, nos seguintes termos: 

 

a) exclusão dos créditos relativos aos contratos nº 

308407/001, 0891058-8, 0891060-P, 0891059-6 e 308407/001, face à 

alienação fiduciária sobre os bens dados em garantia, as quais restaram 

devidamente registradas junto ao Detran/RS; 

 

b) retificação do valor constante no edital da 

Recuperanda TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA, passando a constar o 

montante de R$ 3.923,29 (três mil novecentos e vinte e três reais e vinte e nove 

centavos), entretanto na classe III – Credores Quirografários, face a ausência 

de garantia dada no contrato. 

 

 

2) BANCO DO BRASIL S.A (processo administrativo TT 

002/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 
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Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTES SM LTDA ME, o valor de R$ 336.015,32 (trezentos e trinta e 

seis mil quinze reais e trinta e dois centavos), na Classe II – Credores com 

Garantia Real e o valor de R$ 334.536,22 (trezentos e trinta e quatro mil 

quinhentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), na Classe III – 

Credores Quirografários. 

 

Constou ainda no edital da Recuperanda 

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA, o valor de R$ 279.702,73 (setecentos e 

setenta e nove mil setecentos e dois reais e setenta e três centavos), na Classe 

II – Credores com Garantia Real e o valor de R$ 302.338,89 (trezentos e dois 

mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), na Classe III – 

Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo dos seguintes contratos: 

 

COMÉRCIO E TRANSPORTES SM LTDA ME: 

*contrato 40/04085-2 

*contrato 40/04217-0 

*contrato 268.508.129, no valor de R$ 13.442,84 

*contrato 268.507.746, no valor de R$ 245.770,83 

*contrato 268.504.113, no valor de R$ 95.417,29 

 

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA: 

*contrato 040/040844 
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*contrato 268.507.307, no valor de R$ 131.704,23 

*contrato 268.507.306, no valor de R$ 75.858,46 

*contrato 268.506.850, no valor de R$ 26.398,21 

*contrato 268.506.070, no valor de R$ 82.156,59 

 

Aduz que os créditos relativos aos contratos nº 

40/04085-2, 40/04217-0 e 040/040844, não estão sujeitos a recuperação 

judicial, face ao registro das alienações fiduciárias existentes dos bens imóveis, 

requerendo assim a exclusão dos créditos. 

 

Já em relação aos demais contratos, requer a 

retificação do valor constante no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTES SM LTDA ME, passando a constar o valor de R$ 354.630,96, 

relativo aos contratos nº 268.508.129, 268.507.746 e 268.504.113. 

 

Por fim, em relação aos contratos nº 268.507.307, 

268.507.306, 268.506.850 e 268.506.070, requer a retificação do valor 

constante no edital da Recuperanda TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA, 

passando a constar o valor de R$ 316.117,49. 

 

Junta as cédulas nº 40/04085-2, 40/04217-0, 

268.506.850, contratos nº 268.508.129, 268.507.746, 268.504.113, 40/04084-4, 

268.507.307, 268.507.306, 268.506.070. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito. 

 

A presente habilitação é tempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação em 21/06/2016. 

 

Analisando a presente divergência, verifica-se que os 

contratos nº 40/04085-2, 40/04217-0 e 040/040844 possuem alienação 

fiduciária sobre veículos. O credor deixa de juntar a comprovação dos registros 
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das garantias junto ao Detran/RS. 

 

Entretanto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em 

recente decisão no Recurso Especial nº 1.412.529/SP, entendeu que a 

constituição da propriedade fiduciária se dá a partir da contratação, in verbis: 

 

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL 
E SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE 
POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS 
CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART.49 
DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS 
TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE 
SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE 
CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM 
REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 
DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 
1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem 
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão 
de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária 
de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos 
(caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de 
propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação 
judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 
2. O Código Civil, nos arts. 1.361 a 1.368-A, limitou-se a disciplinar 
a propriedade fiduciária sobre bens móveis infungíveis. Em relação 
às demais espécies de bem, a propriedade fiduciária sobre eles 
constituída é disciplinada, cada qual, por lei especial própria para 
tal propósito. Essa circunscrição normativa, ressalta-se, restou 
devidamente explicitada pelo próprio Código Civil, em seu art. 
1.368-A (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), ao dispor 
textualmente que "as demais espécies de propriedade fiduciária ou 
de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das 
respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições 
desse Código naquilo que não for incompatível com a legislação 
especial". 
2.1 Vê-se, portanto, que a incidência subsidiária da lei adjetiva 
civil, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens 
que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é 
excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o 
regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada 
pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto 
por aquela regulada. 
3. A exigência de registro, para efeito de constituição da 
propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal 
ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela 
Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e 
fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna. 
3.1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão 
fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, 
dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, 
plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do 
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registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se 
relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a 
terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. 
(...) 

 

Portanto, considerando que os contratos nº 40/04085-2, 

40/04217-0 e 040/040844 descrevem claramente os bens dados em garantias, 

bem como estão devidamente registrados junto ao Registro de Títulos e 

Documentos da comarca de Getúlio Vargas, faz jus o credor a exclusão dos 

créditos do edital.  

 

Em relação aos demais contratos, considerando os 

documentos juntados, bem como os cálculos observaram a data do pedido de 

recuperação judicial, ou seja, 17/03/2016, faz jus a retificação dos valores 

constantes no edital disponibilizado. 

 

Assim, este administrador judicial concorda com a 

presente divergência, nos seguintes termos: 

 

a) exclusão dos créditos relativos aos contratos nº 

40/04085-2, 40/04217-0 e 040/040844, face à alienação fiduciária sobre os 

bens dados em garantia, excluindo quaisquer valores constantes na Classe II – 

Credores com Garantia Real das Recuperandas COMÉRCIO E 

TRANSPORTES SM LTDA ME e TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA; 

 

b) retificação dos valores constantes no edital da 

Recuperanda COMÉRCIO E TRANSPORTES SM LTDA ME, passando a 

constar o montante de R$ 354.630,96 (trezentos e cinquenta e quatro mil 

seiscentos e trinta reais e noventa e seis centavos), bem como a retificação do 

valor constante no edital da Recuperanda TRANSPOSUL TRANSPORTES 

LTDA, passando a constar o montante de R$ 316.117,49 (trezentos e 

dezesseis mil cento e dezessete reais e quarenta e nove centavos), ambos na 

Classe III – Credores Quirografários, face aos cálculos juntados. 

 

3) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (processo 

administrativo TT 003/2016). 
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  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTES SM LTDA ME, o valor de R$ 169.732,37 (cento e sessenta e 

nove mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), na Classe III – 

Credores Quirografários, e no edital da Recuperanda TRANSPOSUL 

TRANSPORTES LTDA, o valor de R$ 90.052,49 (noventa mil cinquenta e dois 

reais e quarenta e nove centavos), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

  

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo dos seguintes contratos: 

 

COMÉRCIO E TRANSPORTES SM LTDA ME: 

*contrato 0477.003.00000522-2, no valor de R$ 19.987,98 

*contrato 18.0477.605.0000716-99, no valor de R$ 

41.027,78 

*contrato 18.0477.734.0000286-88, no valor de R$ 

44.397,78 

*contrato 18.0477.734.0000399-65, no valor de R$ 

63.506,63 

 

 

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA: 

*contrato 0477.003.00000973-2, no valor de R$ 24.773,92 

*contrato 0477.714.00000042-34, no valor de R$ 143.814,72 
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*contrato 0477.714.0000044-04, no valor de R$ 46.111,04 

*contrato 18.0477.734.0000287-69, no valor de R$ 

13.141,63 

 

Aduz que nas denominadas cédulas de crédito bancário 

giro fácil é disponibilizado um limite de crédito, chamado de contrato-mãe, e 

cada vez que o crédito disponibilizado é utilizado, o sistema gera outro número 

sistemático, entretanto, não existe um instrumento contratual físico, pois essas 

subcontratações estão interligadas ao contrato-mãe. 

 

Referiu que em relação a Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTES SM LTDA ME, os contratos nº 18.0477.734.0000286-88 e 

18.0477.734.0000399-65, são decorrentes da utilização do limite relativo a 

cédula nº 734.0477.003.00000522-2, a qual possui garantia fiduciária sob o 

imóvel matriculado sob o nº 0932, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca 

de Getúlio Vargas, requerendo assim a exclusão desses contratos na 

recuperação judicial. 

 

Referiu ainda que em relação a Recuperanda  

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA, as operações nº 0477.714.00000042-

34 e 0477.714.0000044-04, estão garantidas fiduciariamente por veículos 

(VOLVO modelo FH 460 6X2 e NOMA Graneiro 6X2), não se sujeitando a 

recuperação judicial. 

 

 Por fim, os contratos nº 734.0477.003.00000973-2 e 

18.0477.734.0000287-69, por não possuírem alienação fiduciária, encontram-

se na posição de credor quirografário. 

 

Junta contratos de produtos nº 0197.00000522-2, 

0197.000009732, cédulas bancárias nº 18.0477.605.0000716-99, 

0734.0477.003.00000522-2, 0477.714.0000044-04, Matrícula Imóvel nº 0932, 

NF-e nº 17696 e 68105-1. 

 

Assim, requer a exclusão dos créditos relativos aos 

contratos nº 18.0477.734.0000286-88 e 18.0477.734.0000399-65 da 
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Recuperanda COMÉRCIO DE TRANSPORTES SM LTDA ME, bem como a 

exclusão dos créditos relativos aos contratos nº 0477.714.00000042-34 e 

0477.714.0000044-04, face as alienações fiduciárias existente sobre os 

mesmos. 

   

Quanto aos demais contratos, requer a permanência 

dos valores na Classe III – Credores Quirografários. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito. 

 

A presente habilitação é tempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação em 21/06/2016. 

 

Analisando a presente divergência, verifica-se que o 

credor junta a comprovação dos registros efetuados sobre os bens alienados 

fiduciariamente, fazendo jus a exclusão dos mesmos do edital. 

 

Em relação aos demais contratos, considerando os 

documentos juntados, faz jus a permanência dos valores no edital 

disponibilizado. 

 

Assim, este administrador judicial concorda com a 

presente divergência, nos seguintes termos: 

 

COMERCIO DE TRANSPORTES SM LTDA ME:  

a) exclusão dos valores de R$ 44.397,78 e R$ 

63.506,63, relativo aos contratos nº 18.0477.734.0000286-88 e 

18.0477.734.0000399-65, face a alienação fiduciária sobre o imóvel matriculado 

sob o nº 0932; 

b) permanência dos valores de R$ 19.987,98 e R$ 

41.027,78, totalizando R$ 61.015,76 na Classe III – Credores Quirografários, 

face aos documentos juntados; 
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TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA 

a) exclusão dos valores de R$ 143.814,72 e R$ 

46.111,04, relativo aos contratos nº 0477.714.00000042-34 e 

0477.714.0000044-04, face a alienação fiduciária existente no registro dos 

veículos; 

b) permanência dos valores de R$ 24.773,92 e R$ 

13.141,63, totalizando R$ 37.915,55 na Classe III – Credores Quirografários, 

face aos documentos juntados. 

 

Assim, devem ser retificado os valores disponibilizados, 

passando a constar no edital da Recuperanda COMÉRCIO E TRANSPORTE 

SM LTDA ME, o valor de R$ 61.015,76 (sessenta e um mil quinze reais e 

setenta e seis centavos), e no edital da Recuperanda TRANSPOSUL 

TRANSPORTES LTDA, o valor de R$ 37.915,55 (trinta e sete mil novecentos e 

quinze reais e cinquenta e cinco centavos), ambos na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

 

4) VICENZI PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA (processo 

administrativo TT 004/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, o valor de R$ 1.605,00 (hum mil, seiscentos e 

cinco reais), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 
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DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da venda de peças a Recuperanda, no valor total de 

R$ 6.886,92 (seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois 

centavos).  

 

Junta NF-e nº 51443, 52835, 52694, 53103, 52966, 

52888, 53471, e 54221 e seus respectivos protestos. 

 

Requer a retificação do valor do crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

A presente habilitação é tempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação em 22/06/2016. 

 

Analisando as notas fiscais e os cupons fiscais juntados 

pelo credor, faz jus a retificação do valor constante no edital, mas no valor de 

R$ 6.151,92, que é referente aos títulos, deixando de englobar o crédito os 

valores a título de emolumentos (protestos), em face da determinação do art. 

5º, II, da LRF: 

 

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial 

ou na falência: 

I – as obrigações a título gratuito; 

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte 

na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas 

judiciais decorrentes de litígio com o devedor. 
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Dessa forma, este administrador judicial concorda em 

parte com a divergência apresentada, devendo o valor ser retificado, passando 

a constar o montante de R$ 6.151,92 (seis mil cento e cinquenta e um reais e 

noventa e dois centavos), no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 

5) POSTO CHIMARRÃO DO BRASIL LTDA (processo 

administrativo TT 005/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, o valor de R$ 8.133,64 (oito mil cento e trinta e 

três reais e sessenta e quatro centavos), na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da venda de combustível, no valor total de R$ 

12.049,84, tendo a Recuperanda adimplido em 05/05/2016, o valor de R$ 

2.000,00, restando assim um crédito de R$ 10.049,84 (dez mil quarenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos).  

 

Junta NF-e nº 2.151, no valor de R$ 12.049,84, Cupons 
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Fiscais nº 112627, 112323, 112858, 112570, 113316, 113049, 113692, 113320 

e 113444, além de cópia de Vales. 

 

Requer a retificação do valor do crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

A presente habilitação é tempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação em 22/06/2016. 

 

Analisando a nota fiscal, bem como os cupons fiscais 

juntados pelo credor, faz jus a retificação do valor constante no edital. 

 

Dessa forma, este administrador judicial concorda com 

a divergência apresentada, devendo o valor ser retificado, passando a constar 

o montante de R$ 10.049,84 (dez mil quarenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos), no edital da Recuperanda COMÉRCIO E TRANSPORTE SM LTDA 

ME, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 

6) A BERTELLA & CIA LTDA (processo administrativo TT 

006/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, o valor de R$ 54.990,00 (cinquenta e quatro mil 

novecentos e noventa reais), na Classe III – Credores Quirografários. 
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DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da venda de combustível, no valor total de R$ 

223.685,20, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. 

 

Junta NF-e nº 033.187, 033.229, 033.263, 033.376, 

033.452, 033.473, 033.503 e 033.547. 

 

Requer a retificação do valor do crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

A presente habilitação é tempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação em 22/06/2016. 

 

O cálculo juntado pelo credor observou a data do 

pedido de recuperação judicial, qual seja, 17/03/2016. 

 

Analisando as notas fiscais juntadas pelo credor, 

verifica-se que todos os canhotos referentes as mesmas estão devidamente 

assinados. 

 

Assim, considerando os documentos juntados, 

acompanhados dos canhotos devidamente assinados, bem como do cálculo 

apresentado, faz jus o credor a retificação do valor constante no edital. 
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Dessa forma, este administrador judicial concorda com 

a divergência apresentada, devendo o valor ser retificado, passando a constar 

o montante de R$ 223.685,20 (duzentos e vinte e três mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais e vinte centavos), no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 

7) ITAÚ UNIBANCO S.A (processo administrativo TT 

007/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, o valor de R$ 299.837,66 (duzentos e noventa e 

nove mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), na Classe 

II – Credores com Garantia Real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame nº 

96798, firmada em 13.04.2013, no valor de R$ 700.000,00. 

 

Junta NF-e nº 21.448, Proposta de Abertura de Crédito 

Fixo e certidões do Detran/RS. 
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Requer a exclusão do crédito, face a alienação 

fiduciária sobre os veículos. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito. 

 

A presente habilitação é tempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação em 23/06/2016. 

 

Analisando a presente divergência, verifica-se que o 

credor apenas junta a NF-e nº 21.448, relativa ao Caminhão Trator, Scania, 

Modelo R 440 A6X2, chassi nº 9BSR6X200D3829111, cor VERMELHA, sem 

juntar a NF’e relativa ao caminhão de cor AZUL, chassi nº 

9BSR6X200D3829299. 

 

Aduz o item “9.1”, da Proposta de Abertura de Crédito 

Fixo que: 

 

“9.1 – Alienação fiduciária do(s) bem(ns), livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, indicados 

nestas Condições Específicas, cuja descrição será 

complementada com os dados constantes das respectiva(s) 

nota(s) fiscal(is) pela VENDEDORA, parte integrante e 

complementar da presente Cédula.”  

 

Entretanto, apesar da especificação acima de que as 

Notas Fiscais são partes integrantes e complementam o contrato, o credor junta 

apenas a NF-e nº 21.448, relativa ao Caminhão Trator, Scania, Modelo R 440 

A6X2, chassi nº 9BSR6X200D3829111, cor VERMELHA, deixando de juntar a 

NF relativa ao segundo bem alienado. 

 

Ainda, segundo o Anexo I à Circular nº 33/2011, de 

01.09.2011, do BNDES, o primeiro procedimento a ser feita é o envio da 
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Proposta de Abertura de Crédito Fixo (PAC) ao BNDES para que sejam 

verificadas as condições exigidas para a liberação do crédito. Após a 

homologação da Proposta, conforme item “7” do Anexo, é firmado um Contrato 

de Abertura de Crédito Fixo ou Cédula de Crédito, o qual não foi juntado a 

presente divergência. 

 

1.1. As operações deverão ser encaminhadas ao BNDES 

pelos Agentes Financeiros credenciados a operar o sistema 

PAC ON LINE, mediante o envio dos 

documentos abaixo relacionados: 

a) Proposta de Abertura de Crédito Fixo (PAC); e 

b) Pedido de Liberação (PL); 

 

7.2. Relação Contratual entre o Agente Financeiro e as 

Beneficiárias 

7.2.1. Na contratação do financiamento, deverá ser utilizado 

Contrato de Abertura de Crédito Fixo ou Cédula de Crédito e 

será exigida a adoção das cláusulas obrigatórias constantes 

da presente Circular, Anexos XIV, XV, XVI e XVII, conforme 

o caso, sendo livre a inclusão de outras, desde que não 

conflitem com as Normas Operacionais vigentes. 

 

Assim, considerando a ausência da Nota Fiscal relativo 

ao Caminhão Trator, Scania, Modelo R 440 A6X2, chassi nº 

9BSR6X200D3829299,  cor AZUL, bem como a ausência da Cédula de 

Crédito Bancário, tendo o credor juntado apenas a Proposta de Abertura de 

Crédito Fixo (PAC), não faz jus a exclusão do crédito referido. 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo ao 

credor, este administrador judicial entende que o valor de R$ 299.837,66 

(duzentos e noventa e nove mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis 

centavos), deve permanecer no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, na Classe II – Credores com Garantia Real. 

 

 

8) POSTO EMBAIXADOR LTDA (processo administrativo 
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TT 008/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTES SM LTDA ME, o valor de R$ 5.948,48 (cinco mil novecentos e 

quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é no valor de R$ 12.189,72 e não o valor disponibilizado no 

edital de R$ 5.948,48. 

 

Junta Contrato Social do Posto Embaixador Ltda. 

 

Requer a retificação do valor para R$ 12.189,72. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

A presente habilitação é tempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação em 23/06/2016. 
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Analisando a presente divergência, verifica-se que o 

credor apenas junta o Contrato Social do Posto Embaixador Ltda. 

 

Aduz o art. 9º, da Lei 11.101/05 que: 

 

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos 

termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: 

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que 

receberá comunicação de qualquer ato do processo; 

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da 

falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e 

classificação; 

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação 

das demais provas a serem produzidas; 

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se 

houver, e o respectivo instrumento; 

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na 

posse do credor. 

Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os 

créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias 

autenticadas se estiverem juntados em outro processo.  

 

Portanto, considerando que o credor deixa de juntar 

qualquer documento comprobatório do seu crédito, não faz jus a retificação 

requerida. 

 

 Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo ao 

credor, este administrador judicial entende que o valor de R$ 5.948,48 (cinco 

mil novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) deve 

permanecer no edital da Recuperanda COMÉRCIO E TRANSPORTES SM 

LTDA ME, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 

9) POSTO PRATÃO LTDA (processo administrativo TT 

009/2016). 
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  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTES SM LTDA ME, o valor de R$ 3.164,89 (três mil cento e 

sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da venda de combustível, representado pelas 

duplicatas nº 110393, 114760 e 116297, no valor total de R$ 5.446,90. 

 

Junta NF-e nº 110393, 114760 e 116297, Instrumento 

de Protesto nº 8653, 8572 e 8639, bem como cálculo do débito atualizado até 

24/06/2016. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 5.446,90, como 

crédito quirografário. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

Primeiramente, conforme análise, a presente 

habilitação é intempestiva, pois o Edital foi publicado em 08/06/2016, findando 
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o prazo para eventuais habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o 

credor apresentado habilitação somente em 27/06/2016. 

 

Segundo, analisando o cálculo, verifiquei que o mesmo 

tem como data 24/06/2016, ou seja, após a data do pedido de recuperação 

judicial protocolado pela Recuperanda em 17/03/2016. 

 

Aduz o inciso II do art. 9º, da Lei 11.101/05 que: 

 

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos 

termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: 

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da 

falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e 

classificação; 

  

Por fim, analisando as NF-e juntadas, verifica-se que as 

mesmas possuem data de emissão em 21/03/2016, 11/04/2016 e 18/04/2016, 

ou seja, foram emitidas após a data do pedido de recuperação judicial, não 

podendo as mesmas se sujeitarem à recuperação judicial, nos termos do art. 

49, caput, da Lei 11.101/05: 

 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos. 

 

Portanto, considerando os apontamentos acima, não 

faz jus o credor a retificação do crédito. 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo ao 

credor, este administrador judicial entende que o valor de R$ 3.164,89 (três mil 

cento e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) deve permanecer no 

edital da Recuperanda COMÉRCIO E TRANSPORTES SM LTDA ME, na 

Classe III – Credores Quirografários. 

 

10) MONDIAL VEÍCULOS LTDA (processo administrativo 

TT 010/2016). 
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  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 07/07/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda TRANSPOSUL 

TRANSPORTES LTDA, o valor de R$ 5.899,45 (cinco mil oitocentos e noventa 

e nove reais e quarenta e cinco centavos), na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da venda de peças e mão-de-obra. Referiu que o 

valor disponibilizado no edital não corresponde ao seu crédito, requerendo 

assim a retificação do mesmo para R$ 6.325,12.  

 

Junta Ordens de Serviço nº 146647, 147110 e 146564, 

NF-e nº 89.425, 90.132 e 90.516, além dos Instrumentos de Protestos nº 8558, 

8549, 86338513 e 8589. 

 

Requer a retificação do valor do crédito para que conste 

a seu favor R$ 6.325,12. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

A presente divergência é intempestiva, pois o Edital foi 
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publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação somente em 07/07/2016. 

 

Analisando as notas fiscais eletrônicas, bem como os 

instrumentos de protesto juntados pelo credor, faz jus a retificação do valor 

constante no edital. Entretanto, como retardatário, visto que apresentado fora 

do prazo judicial. 

 

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, §1º, 

desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como 

retardatárias. 

 

Dessa forma, este administrador judicial concorda com 

a divergência apresentada, devendo o valor ser retificado no edital da 

Recuperanda TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA, passando a constar R$ 

6.325,12 (seis mil trezentos e vinte e cinco reais e doze centavos), na Classe III 

– Credores Quirografários, como retardatário, visto que apresentado fora do 

prazo judicial. 

 

11) MONDIAL VEÍCULOS LTDA (processo administrativo 

TT 011/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 07/07/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, o valor de R$ 1.877,79 (um mil oitocentos e 

setenta e sete reais e setenta e nove centavos), na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 
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contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da venda de peças e mão-de-obra. Referiu que o 

valor disponibilizado no edital não corresponde ao seu crédito, requerendo 

assim a retificação do mesmo para R$ 4.103,74.  

 

Junta Ordens de Serviço nº 147614 e 149267, NF-e nº 

091.055 e 093.939, além dos Instrumentos de Protestos nº 8548, 8631 e 8724. 

 

Requer a retificação do valor do crédito para que conste 

a seu favor R$ 4.103,74. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

A presente habilitação é intempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação somente em 07/07/2016. 

 

Analisando as notas fiscais eletrônicas juntadas, bem 

como os instrumentos de protesto juntados pelo credor, faz jus a retificação do 

valor constante no edital. Entretanto, como retardatário, visto que apresentado 

fora do prazo judicial. 

 

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, §1º, 

desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como 

retardatárias. 

 

Dessa forma, este administrador judicial concorda com 
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a divergência apresentada, devendo o valor ser retificado no edital da 

Recuperanda COMÉRCIO E TRANSPORTE SM LTDA, passando a constar R$ 

4.103,74 (quatro mil cento e três reais e setenta e quatro centavos), na Classe 

III – Credores Quirografários, como retardatário, visto que apresentado fora do 

prazo judicial. 

 

12) ANTONIO LUIZ TONIOLLI (processo administrativo 

TT 012/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 07/07/2016. 

 

 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME, o valor de R$ 1.414,80 (um mil quatrocentos e 

quatorze reais e oitenta centavos), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da venda de peças e mão-de-obra. Referiu que o 

valor disponibilizado no edital não corresponde ao seu crédito, requerendo 

assim a retificação do mesmo para R$ 2.448,05.  

 

Junta NF-e nº 007.161 e os Instrumentos de Protestos 

nº 8732, 8640 e 8613. 

 

Requer a retificação do valor do crédito para que conste 
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a seu favor R$ 2.448,05. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

A presente divergência é intempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação somente em 05/07/2016. 

 

Analisando a nota fiscal eletrônica, bem como os 

instrumentos de protesto juntados pelo credor, faz jus a retificação do valor 

constante no edital. Entretanto, como retardatário, visto que apresentado fora 

do prazo judicial. 

 

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, §1º, 

desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como 

retardatárias. 

 

Dessa forma, este administrador judicial concorda com 

a divergência apresentada, devendo o valor ser retificado no edital da 

Recuperanda COMÉRCIO E TRANSPORTE SM LTDA, passando a constar R$ 

2.448,05 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), na 

Classe III – Credores Quirografários, como retardatário, visto que apresentado 

fora do prazo judicial. 

 

 

13) COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DA GRANDE GETÚLIO VARGAS DO RS – 

SICREDI ESTAÇÃO RS (processo administrativo TT 013/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 07/07/2016. 
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 Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTE SM LTDA ME o valor de R$ 125.229,98, (cento e vinte e cinco 

mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), na Classe II – 

Credores com Garantia Real e o valor de R$ 16.185,40 (dezesseis mil cento e 

oitenta e cinco reais e quarenta centavos), na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

 Consta ainda no edital da Recuperanda TRANSPOSUL 

TRANSPORTES LTDA, o valor de R$ 854.122,58 (oitocentos e cinquenta e 

quatro mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), na Classe II – 

Credores com Garantia Real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu quaisquer documentos 

contábeis acerca do presente crédito, apesar deste Administrador Judicial ter 

solicitado acesso por diversas vezes. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo dos seguintes contratos: 

 

COMÉRCIO E TRANSPORTES SM LTDA ME: 

*CCB nº B043156, no valor de R$ 11.409,11 

*CCB nº B20532265-2, no valor de R$ 134.343,29 

 

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA: 

*CCB nº B043157, no valor de R$ 26.829,85 

*CCB nº B50532189-9, no valor de R$ 465.039,12 

*CCB nº B20532428-0, no valor de R$ 134.858,65 

*CCB nº B30531826-6, no valor de R$ 197.866,17 

 

Aduz que as CCB’s nº B20532265-2, B50532189-9, 
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B20532482-0 e B30531826-6, não estão sujeitas a recuperação judicial, tendo 

em vista que as mesmas possuem garantia de alienação fiduciária. 

 

Junta as CCB’s nº B043156, B20532265-2, B043157, 

B50532189-9, CCB nº B20532428-0 e B30531826-6. 

 

Requer a retificação do valor e classificação do crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

A presente divergência é intempestiva, pois o Edital foi 

publicado em 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação somente em 08/07/2016. 

 

Analisando as cédulas de crédito nº B20532265-2, 

B50532189-9, B20532482-0 e B30531826-6 juntadas, verifiquei que as 

mesmas possuem alienação fiduciária de bens móveis e imóveis. Assim, faz jus 

o credor a exclusão desses créditos, por força do disposto no art. 49, §3º, da 

LRF: 

  

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos. 

§3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador 

mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel 

cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se 

submeterá aos efeitos da recuperação judicial e 

prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as 

condições contratuais, observada a legislação respectiva, 

não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a 
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que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a 

retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital 

essenciais a sua atividade empresarial. 

 

Dessa forma, este administrador judicial concorda com 

a divergência apresentada, devendo os valores das CCB’s nº B20532265-2, 

B50532189-9, B20532482-0 e B30531826-6, serem excluídos dos editais das 

Recuperandas. 

 

Em relação aos demais contratos, devem ser retificados 

os valores constantes no edital das Recuperandas, passando a constar na 

COMÉRCIO E TRANSPORTE SM LTDA ME, o valor de R$ 11.409,11 (onze mil 

quatrocentos e nove reais e onze centavos),  e na TRANSPOSUL 

TRANSPORTES LTDA, o valor de R$ 26.829,85, (vinte e seis mil oitocentos e 

vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos),  ambas na Classe III – Credores 

Quirografários, como retardatário, visto que apresentado fora do prazo judicial. 

 

 

14) COOPERATIVA TRITÍCOLA DE TAPERENSE 

LTDA – COTRISOJA (processo administrativo TT 014/2016): 

 

VALOR DECLARADO DO CRÉDITO NO EDITAL: O 

Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos credores, foi 

considerado publicado no dia 08/06/2016, findando o prazo para eventuais 

habilitações e ou divergências dos credores em 23/06/2016. 

 

Consta no edital da Recuperanda COMÉRCIO E 

TRANSPORTES SM LTDA ME, o valor de R$ 203.824,81 (duzentos e três mil 

oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), na Classe III – 

Credores Quirografários. 

 

CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES 

FORNECIDAS PELA RECUPERANDA: A Recuperanda não forneceu 

quaisquer documentos contábeis acerca do presente crédito, apesar deste 

Administrador Judicial ter solicitado acesso por diversas vezes. 
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DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA: O credor informa 

que seu crédito é oriundo da venda de combustível no valor total de R$ 

219.081,38. 

 

Junta NF-e e o cálculo do débito, requerendo a 

habilitação do valor de R$ 219.081,38, como crédito quirografário. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

Conforme análise, a presente habilitação é 

intempestiva, pois o Edital foi publicado em 08/06/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações/divergências em 23.06.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação somente em 20/07/2016. 

 

Assim, analisando as NF-e juntadas, verifica-se que as 

mesmas condizem com o valor referido pelo credor fazendo jus a retificação do 

crédito. 

 

 Dessa forma, este administrador judicial concorda 

com a presente divergência, devendo o valor ser retificado, passando a constar 

R$ 219.081,38 (duzentos e dezenove mil oitenta e um reais e trinta e oito 

centavos) no edital da Recuperanda COMÉRCIO E TRANSPORTES SM LTDA 

ME, na Classe III – Credores Quirografários, entretanto na forma retardatária, 

em face da intempestividade verificada. 

 

 

3 – DA EXCLUSÃO DE ALGUNS CRÉDITOS 

 

Foram excluídos os seguintes créditos da recuperação 

judicial. 
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COMERCIO E TRANSPORTE SM: 

COOP. CREDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. 

GRANDE GETULIO VARGAS, no valor de R$ 932.107,23; BANCO DO BRASIL 

S.A, no valor de R$ 336.015,32; CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, no 

valor de R$ 44.397,78 e da CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, no valor de 

R$ 63.506,63. 

 

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA: 

BANCO BRADESCO S.A, no valor de R$ 822.730,49; 

BANCO DO BRASIL S.A, no valor de R$ 279.702,73; CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL – CEF, no valor de R$ 143.814,72 e CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

– CEF, no valor de  R$ 46.111,04. 

 

Por fim, não houveram habilitações/divergências 

indeferidas. 

 

4 - DOS REQUERIMENTOS: 

 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência 

mandar publicar edital do parágrafo único do art. 53 da LFR (aviso aos credores 

sobre o recebimento do plano de recuperação, fixando o prazo para a 

manifestação de eventuais objeções) juntamente com o edital do art. 7º, §2º, 

ambos da Lei 11.101/2005.  

 

Neste ato, o Administrador Judicial apresenta também, 

o Quadro Geral de Credores (anexo I), e a minuta do edital a ser  publicado por 

esse r.  Juízo (anexo II).   

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

    Getúlio Vargas, 08 de agosto de 2016. 

 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


