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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA COMARCA 

DE TUPANCIRETÃ/RS: 
 

 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

076/1.15.0000347-7 
 

 

 

 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial de 

MULTI TRANSPORTE – TRANSPORTADORA DE 

CARGAS LTDA ME (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: 

 

   Inicialmente este Administrador Judicial esclarece que, 

apesar do trabalho necessário para a verificação dos créditos, divergências e 

habilitação ser árduo e de grande complexidade, é no prazo legal da obrigação 

que se protocola a presente petição no cumprimento da obrigação prevista no 

art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005. 

 

    Considerando que houve decisão prolatada no AI nº 

70065413031, com julgamento em 26/08/2015, tendo sido determinado a 

apresentação da relação de credores em separado, in verbis: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DEFERIMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 
LITISCONSÓRCIO ATIVO. APRESENTAÇÃO DE PLANO 
INDIVIDUALIZADO. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE 
CÂMBIO. PROTESTO CONTRA SÓCIO SOLIDÁRIO. 
TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. 
1. Preliminar de intempestividade rejeitada, porquanto houve a 
oposição de embargos de declaração, que foram recebidos pelo 
juízo de origem, implicando na interrupção do prazo recursal.  
2. A decisão que defere o pedido de processamento da 
recuperação judicial e concede parcialmente a tutela antecipada 
possui carga decisória, sendo, pois, recorrível. 
3. Recurso instruído com as cópias obrigatórias e facultativas 
previstas no art. 525, I e II, do CPC. 
4. Comprovada a existência de formação de grupo econômico e a 
atividade das empresas individuais há mais dois anos, correto o 
deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, 
nos termos do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.  
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5. Necessidade de apresentação de plano individualizado para 
cada uma das recuperandas, sobretudo diante da observância 
ao princípio da pars conditio creditorum, a fim de preservar a 
votação somente pelos credores de cada empresa. 
6. Os créditos decorrentes de contrato de adiantamento de câmbio 
não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.  
7. Tendo sido deferido o processamento da recuperação judicial 
das empresas agravadas, os seus garantidores não são atingidos 
pelo benefício aplicável somente ao devedor principal. Aplicação 
do artigo 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005. Questão pacificada em 
razão do julgamento do REsp 1.333.349, submetido ao regime dos 
Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil). 
Recurso provido, no ponto. 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

 

 

    Em obediência a decisão acima citada, houve a 

publicação pelas Recuperandas, no edital nº 5.765, no DJE, com a relação de 

credores individualmente das 6 (seis) empresas que compõe o grupo 

econômico, cujo prazo final para apresentação de habilitações/divergências 

pelos credores encerrou-se em 22/04/2016. 

 

    Assim, tendo em vista a republicação dos editais do 

art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05, 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. 

 

2. DAS DIVERGÊNCIAS APRESENTADAS: 

 

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

dos credores, foi considerado publicado no dia 06/04/2016, findando o prazo 

para eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 22/04/2016. 

 

No prazo legal houve manifestação do credor BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL. 

 

Destarte, a seguir a análise da divergência/habilitação 

apresentada: 

 

1) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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S/A - BANRISUL (processo administrativo MT 001/2016). 

 

 DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 06/04/2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 22/04/2016. 

 

No edital da Recuperanda MULTI TRANSPORTES 

LTDA não constou valores em favor do credor, constando apenas valores nos 

editais das Recuperandas Margareth Mª Pinto Herter (R$ 216.156,34), Pedro 

Luiz Herter Agropecuária – EPP (R$ 8.931,94) e Herter Cereais Ltda (R$ 

8.794.147,64 e 40.381,75) em favor do credor. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa recuperanda 

documentos a respeito do crédito. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Há agravo de 

instrumento nº 70066994724, interposto pelo credor contra a decisão que 

determinou o cancelamento de protestos e negativações, tendo sido proferida a 

seguinte decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES 
EXISTENTES ATÉ O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. 
DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. 
1. Possibilidade de manutenção dos protestos e inscrições 
existentes contra as recuperandas até a data do deferimento do 
processamento da recuperação judicial, pois este não alcança o 
direito material dos credores. 
2. Entendimento aplicável também aos garantidores dos débitos 
das recuperandas, pois não são atingidos pelo benefício, aplicável 
somente ao devedor principal. Aplicação do artigo 49, §1º, da Lei 
n.º 11.101/2005. 
RECURSO PROVIDO. 
 
 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor alega 

que seu crédito é decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida nº 

2013042030195501000003, no valor de R$ 46.558,54 em 04/12/2013. 

 

Assim, requer a habilitação do valor de R$ 40.381,75 
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no edital. 

 

Junta o Instrumento de Confissão de Dívida nº 

2013042030195501000003 (cópia simples) e cálculo com data de atualização 

em 03/2015. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito.  

 

Primeiramente, cabe ressaltar que o crédito referido 

pelo credor já havia sido habilitado anteriormente na Recuperanda Herter 

Cereais Ltda, conforme parecer exaurido por este Administrador Judicial, em 

relação ao mesmo contrato. 

 

Segundo, restou disponibilizado no Edital da 

Recuperanda Herter Cereais Ltda, em 06/04/2016, o valor de R$ 40.381,75 

(quarenta mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), na 

Classe III – Credores Quirografários, face aos termos do art. 86, VI, da Lei 

11.101/05. 

 

Dessa forma, considerando que não há divergência 

quanto ao valor do crédito já relacionado no edital, faz jus o credor apenas a 

retificação da recuperanda, devendo o valor de R$ 40.381,75 (quarenta mil 

trezentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), ser habilitado na 

Recuperanda MULTI TRANSPORTES LTDA, na Classe III – Credores 

Quirografários, devendo para tanto ser excluído o valor anteriormente 

disponibilizado na recuperanda Herter Cereais Ltda, a fim de evitar a 

duplicidade de crédito. 

 

 

3 – DA EXCLUSÃO DE ALGUNS CRÉDITOS 

 

Não foram excluídos créditos da recuperação judicial. 

 

Não foram indeferidos pedidos de habilitações e/ou 
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divergências. 

 

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. 

 

    Tupanciretã, 06 de junho de 2016. 

 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 

 


