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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 

HERTER CEREAIS 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: 

 

     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 dos credores, 

MARIA AMÉLIA SILVA DEFAVERI, ALINE SILVA DEFAVERI, CARMELINDA 

EDYLIA DE LIMA SILVA, BANCO VOTORANTIM S.A., ANDERSON RIVA, 

ROGÉRIO RIVA, MARIA ANGELICA ABREU RIVA, VMS SOLUÇÕES LTDA 

(VIASOFT SOFTAWARE EMPRESARIAS), HSBC BANK BRASIL S.A – 

BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO S.A., ELEISSON SCHOPF 

DOLEYS, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., BANCO SANTANDER 
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S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL, LUCIA 

SUNÉ COELHO SILVA, CLAUSIA SUNÉ SPOLIDORO, BANCO SAFRA S.A., 

BANCO DAYCOVAL S.A., DOW AGROSCHIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

BANCO CITIBANK S.A., FABIO FREITAS DA SILVEIRA, JARBAS DE 

ALMEIDA, JAIRO SOLANO DE ALMEIDA, ANGELICA MATILDE DE FATIMA 

MORAES ABREU, MARIA ANGELICA ABREU RIVA, ROGERIO RIVA, 

VINICIUS DELVAN RUPPENTHAL, BANCO VOLVO ( BRASIL) S.A., TANIA 

MARIA MENNA BARRETO DE VILHENA, PAULO DE VILHENA FERREIRA, 

BANCO DO BRASIL S.A., NUFARM QUIMICA E FARMACEUTICA S.A., 

GENTIL RIZZATTI. 

 

Destarte, a seguir a análise de cada uma das 

divergências e habilitações apresentadas: 

 

1) MARIA AMÉLIA SILVA DEFAVERI, ALINE SILVA 

DEFAVERI e CARMELINDA EDYLIA DE LIMA SILVA (processo administrativo 

RC 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. 

 

Constou no Edital, na classe III – credores 

quirografários, os seguintes valores em favor dos credores: 

 

R$ 100.899,57 – Maria Amélia Silva Defaveri  

R$ 99.958,14 – Aline Silva Defaveri 

R$ 3.340,19 – Carmelinda Edylia de Lima Silva 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa recuperanda 

documentos a respeito dos créditos. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 
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instrumento interposto pelos credores. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Os credores 

referem que seus créditos são relativos as Notas Fiscais nº 61.526, 10.765, 

10.763, 61.515 e 61.504. 

 

Aduz que no dia 03/10/2014, Margareth Maria Pinto 

Herter, sócia da empresa recuperanda Herter Cereais Ltda, deu em pagamento 

das NF’s nº 61.526 e 10.765, os imóveis matriculados sob o nº 7.788 e 7.787, 

devendo assim tal crédito estar relacionado na classe II – credores com 

garantia real. 

 

Junta NF’s nº 61.526, 10.765, 10.763 e 61.515, bem 

como cálculo dos débitos com data de 09/06/2015. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto aos valores e classificação dos créditos.  

 

A presente habilitação foi entregue dentro do prazo, 

qual seja, em 13/04/2016. 

 

Primeiramente, cumpre registrar que a habilitação dos 

créditos esta equivocada, tendo em vista que a mesma deverá ser efetuada de 

forma individual, observando os critérios exigidos no art. 9º, da Lei 11.101/05, in 

verbis: 

 

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. 
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Segundo, os credores alegam créditos relativos as  

Notas Fiscais nº 61.526, 10.765 (Maria Amélia), 10.763, 61.515 (Aline) e 61.504 

(Carmelinda), entretanto, não juntam a Nota Fiscal nº 61.504 relativa a credora 

Carmelinda Edylia de Lima Silva. 

 

Terceiro, os cálculos juntados não observaram a data 

do deferimento da recuperação judicial, tendo sido utilizada a data de 

atualização o dia 09/06/2015. 

 

Por fim, em relação a garantia dada, vale ressaltar que 

a mesma não foi registrada na matrícula do imóvel, o que impede a sua 

classificação como crédito com garantia real. Somente após o registro da 

Dação em Pagamento é que o credor torna-se proprietário do imóvel. 

 

Portanto, considerando que não houve o registro da 

dação em pagamento, não concorda esse administrador judicial com a 

classificação do valor na classe II – credores com garantia real. 

 

Dessa forma, analisando atentamente as NF’s juntadas, 

os cálculos com data posterior ao deferimento da recuperação judicial, bem 

como o litisconsorte existente, esse administrador não concorda com a 

divergência apresentada, devendo permanecer no edital, na classe III – 

credores quirografários, o valor de R$ 100.899,57 (cem mil oitocentos e 

noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) em favor de Maria Amélia 

Silva Defaveri, o valor de R$ 99.958,14 (noventa e nove mil novecentos e 

cinquenta e oito reais e quatorze centavos) em favor de Aline Silva Defaveri e o 

valor de R$ 3.340,19 (três mil trezentos e quarenta reais e dezenove centavos) 

em favor de Carmelinda Edylia de Lima Silva. 

 

 

2) BANCO VOTORANTIM S.A. (processo administrativo 

HC 002/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 
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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. 

 

 Constou no Edital em favor do credor BANCO 

VOTORANTIN S/A, o valor de R$ 4.812.969,48, na Classe II – Credores com 

Garantia Real, e, o valor de R$ 412.179,46, na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa Recuperanda a Cédula de 

Crédito Bancário nº 10165821 e 1º Aditivo do Instrumento Particular de 

Constituição de Alienação Fiduciária de Imóvel nº 90389-4. 

 

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

instrumento nº 70064322167 interposto pelo credor, que teve a seguinte 

decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS. FIRMA INDIVIDUAL. 
PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 
1. Preliminar rejeitada. Recurso instruído com as peças 
obrigatórias e facultativas necessárias para a resolução da 
controvérsia recursal. 
2. Tratando-se de imóvel de propriedade de pessoa física, cujo 
patrimônio confunde-se com o da firma individual que teve deferido 
o pedido de recuperação judicial, correto o deferimento da 
suspensão dos procedimentos de consolidação de propriedade de 
imóveis. 
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 
 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor refere 

que seu crédito constante da Classe II – Credores com Garantia Real, refere-se 

ao Contrato de Pré-Pagamento de Exportação nº 6111303250005, garantido 

por alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o nº 13.134. 

 

Entende que em face da garantia dada sobre o imóvel, 

não estaria tal crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, requerendo 

assim a exclusão do valor de R$ 4.812.969,48 do edital, nos termos dos artigos 

49, §3º, da LRF. 
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 Já em relação ao crédito constante do Edital na 

Classe III - Credores Quirografários, no valor de R$ 412.179,46, afirma que o 

mesmo corresponde ao seu crédito, sem juntar quaisquer documentos. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação de um dos créditos constantes do Edital.  

 

A presente habilitação foi entregue dentro do prazo, ou 

seja, em 15/04/2016. 

 

Aduz que o Contrato de Pré-Pagamento de Exportação 

nº 6111303250005 está garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, 

devendo assim o valor ser excluído do quadro geral de credores. 

 

Dispõe o art. 49, §3º, da LRF, que: 

 

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 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. 

 

Analisando a presente divergência verifica-se que a 

garantia dada foi devidamente registrada no Ofício de Registro de Imóveis de 

Tupanciretã em 03/05/2013, ou seja, antes do deferimento da recuperação 

judicial. 

 

Dessa forma, considerando que o credor demonstrou 

através dos documentos anexados o registro da garantia junto ao cartório 

competente, faz jus a exclusão do valor R$ 4.812.969,48 do edital, nos termos 

dos artigos 49, §3º, da LRF. 
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Já em relação ao crédito descrito na classe III – 

credores quirografários, no valor de R$ 412.179,46, tendo em vista que o 

credor não apresentou divergência quanto ao valor e/ou classificação do 

crédito, deve permanecer no quadro geral de credores. 

 

Portanto, concorda este administrador judicial com a 

presente divergência de crédito, devendo ser excluído do edital o valor de R$ 

4.812.969,48, da Classe II – Credores com Garantia Real, eis que comprovado 

o registro da garantia dada junto ao Ofício de Registro de Imóveis de 

Tupanciretã, nos termos do art. 49, §3º, da LRF, devendo permanecer o valor 

de R$ 412.179,46, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 

3) ANDERSON RIVA, ROGÉRIO RIVA e MARIA 

ANGÉLICA ABREU RIVA (processo administrativo RC 003/2016). 

 

  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. 

 

 Não constaram no Edital valores em favor dos 

credores. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos a respeito dos créditos. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelos credores. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Os credores 

referem que seus créditos são relativos a compra de insumos agrícolas, 

requerendo a habilitação do valor atualizado de R$ 72.417,13. 
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Aduzem que interpuseram Impugnação ao Crédito, 

protocolado sob o nº 076/1.15.0001114-3, sendo a mesma extinta face a 

decisão do TJ/RS para apresentação de planos de recuperação judicial em 

separado. 

 

Juntam cópia do processo nº 076/1.15.0001114-3, com 

as NF’s nºs 59.151 (R$ 23.419,00), 60.115 (R$ 1.800,00), 61.302 (R$ 

4.750,00), 63.148 (R$ 2.870,00), todas em nome de Rogério Riva, Anderson 

Silva e Maria Angélica Abreu Riva.  

 

Juntam também as NF’s nºs 60.020 (R$ 207.900,00), 

61.231 (R$ 40.700,00), 61.232 (R$ 40.700,00), 61.587 (R$ 40.700,00), 62.088 

(R$ 40.700,00), 62.087 (R$ 40.700,00), 62.121 (R$ 40.700,00), 59.187 (R$ 

24.176,00) e 61.301 (R$ 17.480,00), em nome de Rogério Riva e Anderson 

Riva. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito, apresentada dentro do prazo, ou seja, em 20/04/2016. 

 

Analisando os documentos juntados, verifica-se que as 

NF’s juntadas, possuem vários credores, Rogério Riva/Anderson Silva/Maria 

Angélica Abreu Riva e Anderson Silva e Rogério Riva. 

 

Dessa forma, cabe esclarecer que o voto na 

Assembleia Geral de Credores é “por cabeça”, não podendo se admitir a 

pluralidade de credores, devendo cada credor habilitar o seu crédito em 

separado. 

 

Cabe ressaltar ainda o contido no artigo 39, da LRF: 

 

Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas 
arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação 
de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do 
art. 7º, §2º, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação 
apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos 
III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, 
desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam 
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habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham 
créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as 
que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto 
nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei. 

 

Dessa forma, considerando que se trata de crédito 

declarado em conjunto e que somente um dos credores poderia votar em 

assembleia, representando o crédito total, esse administrador não concorda 

com a presente habilitação de crédito. 

 

 

4) VMS SOLUÇÕES LTDA (VIASOFT SOFTWARES 

EMPRESARIAIS) (processo administrativo HC 004/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital o valor de R$ 12.380,41 (doze mil, 

trezentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), em nome de Viasoft 

Softwares Empresariais, na Casse III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos a respeito do crédito. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Aduz o credor que 

seu crédito é relativo ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e 

Quitação de Dívida referente ao Contrato de Licença de Uso de Software. 

 

Afirma que o valor constante no edital deve ser 

retificado para R$ 29.059,31, correspondente ao valor principal atualizado (R$ 

26.820,53), mais o acréscimo do valor de R$ 2.238,78 a título de honorários 
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advocatícios. 

 

Junta Certidão de Identificação de Pessoa Jurídica, 

Certidão do Tribunal de Justiça do Paraná certificando a existência da 

Execução de Título Extrajudicial nº 0005705-65.2014.8.16.0131, com a 

atualização do crédito no valor de R$ 26.372,09 (13/03/2015),  

 

 

Juntou ainda cálculo da dívida levando em 

consideração o dia 27/03/2015, ou seja, atualização feita após o deferimento da 

recuperação judicial, em 17/03/2015, com acréscimo do valor de R$ 2.238,78 a 

título de honorários advocatícios, totalizando R$ 29.059,31.  

 

Requer a retificação do valor. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de retificação do valor do crédito.  

 

A presente divergência foi entregue dentro do prazo, 

qual seja, em 18/04/2016. 

 

No edital publicado constou o valor de R$ 12.380,41 em 

nome de Viasoft Softwares Empresariais. O credor junta Certidão de 

Identificação de Pessoa Jurídica, comprovando assim que a VIASOFT 

SOFTWARES EMPRESARIAIS é nome fantasia da VMS SOLUÇÕES LTDA, 

credor divergente. 

 

Vale ressaltar, entretanto, o contido no art. 9º, incisos II 

e II, da LRF: 

 

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; 
III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das 
demais provas a serem produzidas; 
Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os 
créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias 
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autenticadas se estiverem juntados em outro processo. 

 

Ocorre que, analisando a divergência apresentada, o 

credor junta apenas cálculo com data de 27/03/2015, ou seja, após a data do 

deferimento da recuperação judicial. 

 

Além disso, o credor não junta documentos capazes de 

comprovar seu crédito, conforme determina o art. 9º, inciso III e §único da LRF, 

abstendo-se apenas em juntar uma certidão do Tribunal de Justiça do Paraná 

certificando a existência da Execução de Título Extrajudicial nº 0005705-

65.2014.8.16.0131. 

 

Não se sabe se referida execução  teve oposição de 

embargos,  e se já houve qualquer decisão transitada em julgado.  

 

Assim, considerando a ausência de documentos 

probatórios do crédito alegado, bem como o fato do cálculo atualizado da dívida 

não observar a data do deferimento da recuperação judicial, não faz jus o 

credor a retificação do valor constante no quadro geral. 

 

Assim, não concorda este administrador judicial com a 

presente divergência de crédito, devendo permanecer no edital o valor de R$ 

12.380,41 (doze mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), na 

Classe III – Credores Quirografários, eis que ausentes documentos probatórios 

do crédito, bem como o cálculo juntado da dívida não observou a data do 

deferimento da recuperação judicial. 

 

 

5) HSBC BANK BRASIL S.A. (processo administrativo 

HC 005/2016). 

 

  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. 
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 Constou no Edital o valor de R$ 1.500.000,00, na 

Classe II – Credores com Garantia Geral e o valor de R$ 5.735.644,60, na 

Classe III – Credores Quirografários. 

 

 DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa Recuperanda a certidão de 

registro da hipoteca da Cédula Rural nº 0016004.2012.0005576 sobre a 

matrícula do imóvel nº 13.522; a certidão de registro da hipoteca da Nota de 

Crédito à Exportação nº 0849-11 e da Cédula Rural nº 0016004.2012.0005576 

sobre a matrícula do imóvel nº 3.849; Cédula Rural nº 0016004.2012.0072451 e 

Cédula Rural nº 0016004.2013.0010355. 

 

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

instrumento nº 7006538937 interposto pelo credor, que teve a seguinte decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES 
EXISTENTES ATÉ O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. 
DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. 
1. Preliminar rejeitada. Recurso instruído com as peças 
obrigatórias e facultativas necessárias para a resolução da 
controvérsia recursal. 
2. 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. 
3. 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. 
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 

 

Após, houve a interposição Embargos de Declaração nº 

70066147885, informando acerca da desistência do recurso interposto, tendo 

sido proferida a seguinte decisão: 

 

DECISÃO 
Vistos. 
Homologo o pedido de desistência do recurso formulado às fls.  
22-23. 
Intimem-se. 
Porto Alegre, 29 de setembro de 2015. 
DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA, 
Relatora. 
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Há ainda o agravo de instrumento nº 70066986779, 

contra a prorrogação do prazo de suspensão, tendo sido proferida a seguinte 

decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
SUSPENSÃO DO PRAZO DE 180 DIAS DAS AÇÕES E 
EXECUÇÕES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEFERIDA. CASO 
CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI N.º 
11.101/2005. 
1. Da prova coligida aos autos é possível concluir que as 
recuperandas não contribuíram, no curso do feito, para o 
retardamento do procedimento.  
2. Deste modo, na hipótese em comento, e em observância ao 
princípio da preservação da empresa, deve ser mantida a r. 
decisão judicial que deferiu a prorrogação do prazo de suspensão, 
nos termos do art. 6º da Lei n° 11.101/2005. 
3. Contudo, possível a 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. Decisão proferida no AI n. 
70064538937. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor afirma 

que seu crédito é referente aos seguintes contratos: 

 

*Proposta de Abertura de Conta c/c 0160-0088683, no valor de R$ 

361.013,97. 

*Cédula Rural Pignoratícia nº 0016004.2013.0010355, no valor de 

R$ 1.874.508,58 (garantia real – Trigo - no valor de R$ 

1.500.000,00) 

*Nota de Crédito à Exportação nº 0849-11, no valor de R$ 

5.000.122,05 (hipoteca sobre as matriculas dos imóveis nºs 3.849 

e 13.522) 

*Contratação de Operações de Derivativos nº 303485, no valor de 

R$ 278.566,31 

 

Assim, requer a habilitação dos valores de R$ 

1.874.505,58 e R$ 5.000.122,05, na Classe II – Credores com Garantia Real, e 

a habilitação dos valores de R$ 361.013,97 e R$ 278.566,31, na Classe III – 

Credores Quirografários. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação e valor dos créditos, apresentada dentro 

do prazo, ou seja, em 19/04/2016. 
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Analisando atentamente os documentos anexados pelo 

credor, em relação a Proposta de Abertura de Conta de Pessoa Jurídica – C/C 

0160-0088683, no valor de R$ 361.013,97 (trezentos e sessenta e um mil, treze 

reais e noventa e sete centavos),  faz jus o credor a habilitação do valor na 

Classe III – Credores Quirografários. 

 

Quanto a Cédula Rural Hipotecária nº 

0016004.2013.0010355, faz jus o credor somente a habilitação do valor de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), na Classe II – Credores com 

Garantia Real, tendo em vista que é o valor máximo da garantia real efetuada 

sobre os imóveis matriculados sob o nº 3.849 e 13.522, devendo o saldo 

remanescente, no valor de R$ 374.508,58 (trezentos e setenta e quatro mil, 

quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), permanecer classificado 

na Classe III – Credores Quirografários. 

 

Quanto ao crédito referente a Nota de Crédito à 

Exportação nº 0849-11, faz jus o credor a habilitação do valor de R$ 

5.000.122,05, na Classe II – Credores com Garantia Real, tendo em vista que 

comprovou o registro das garantias nas matrículas nº 3.849 e 13.522, junto ao 

Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Tupanciretã. 

 

Por fim, em relação ao crédito da Contratação de 

Operações de Derivativos nº 303485, no valor de R$ 278.566,31, deverá 

constar na Classe III – Credores Quirografários, tendo em vista os documentos 

juntados. 

 

Dessa forma, assiste razão parcial o credor, 

concordando esse administrador nos seguintes termos: 

 

a) habilitação do valor de R$ 361.013,97 (trezentos e 

sessenta e um mil, treze reais e noventa e sete centavos), na Classe III – 

Credores Quirografários, referente a Proposta de Abertura de Conta de Pessoa 

Jurídica – C/C 0160-0088683, tendo em vista os documentos juntados. 
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b) habilitação do valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais), na Classe II – Credores com Garantia Real, referente a 

Cédula Rural Hipotecária nº 0016004.2013.0010355, tendo em vista o valor 

máximo da garantia real efetuada sobre os imóveis matriculados sob o nº 3.849 

e 13.522; 

 

c) habilitação do valor de R$ 374.508,58 (trezentos e 

setenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), na 

Classe III – Credores Quirografários, referente a Cédula Rural Hipotecária nº 

0016004.2013.0010355, eis que se trata do valor excedente a garantia dada na 

cédula rural. 

 

d) habilitação do valor de R$ 5.000.122,05 (cinco 

milhões, cento e vinte e dois reais e cinco centavos), na Classe II – Credores 

com Garantia Real, referente a Nota de Crédito à Exportação nº 0849-11, tendo 

em vista a comprovação do registro das garantias junto as matriculas de 

imóveis nº 3.849 e 13.522, do Ofício de Registro de Imóveis da comarca de 

Tupanciretã. 

 

 e) habilitação do valor de R$ 278.566,31 (duzentos e 

setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), 

na Classe III – Credores Quirografários, referente ao crédito da Contratação de 

Operações de Derivativos nº 303485. 

 

 Assim, devem ser retificados os valores constantes 

do Edital para lá constar na Classe II – Credores com Garantia Real o valor de 

R$ 6.500.122,05 (seis milhões, quinhentos mil, cento e vinte e dois reais e 

cinco centavos) e na Classe III – Credores Quirografários o valor de R$ 

1.014.088,86 (um milhão, quatorze mil, oitenta e oito reais e oitenta e seis 

centavos). 

 

6) BANCO BRADESCO S.A. (processo administrativo HC 

006/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 
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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. 

 

Constou no Edital o valor de R$ 1.946.894,85 (hum milhão, novecentos e 

quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa recuperanda as Cédulas de 

Crédito Bancário nº 65307100, 6989643, 6989612 e 359242-1; as Cédulas 

Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 201205188, 201205218, 201105293, 

201105294, 201105295, 201305066, 201305067, 201305069, 201305070, 

201305071, 201205302 e 201205303. 

 

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

instrumento nº 70064534233, interposto pelo credor contra a decisão que 

deferiu o processamento da recuperação tanto pelo grupo econômico das 

empresas quanto pelas pessoas físicas, tendo sido proferida a seguinte 

decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DEFERIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO EM NOME 
DOS GARANTIDORES E AVALISTAS DA EMPRESA 
RECUPERANDA. PRELIMINAR REJEITADA. 
1. Recurso instruído com as cópias obrigatórias e facultativas 
previstas no art. 525, I e II, do CPC. 
2. Comprovada 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.  
3. 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. 
3.1. Deferimento do pleito que não atinge a pessoa física, cujo 
patrimônio confunde-se com o da firma individual, que teve 
deferido o pedido de recuperação judicial. 
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 
 

Após, houve a interposição do agravo de instrumento nº 
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70066960592, contra a decisão que deferiu a prorrogação do prazo de 180 dias 

de suspensão das ações e execuções contra a Recuperanda, tendo sido 

proferida a seguinte decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
SUSPENSÃO DO PRAZO DE 180 DIAS DAS AÇÕES E 
EXECUÇÕES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEFERIDA. CASO 
CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI N.º 
11.101/2005. 
1. Da prova coligida aos autos é possível concluir que as 
recuperandas não contribuíram, no curso do feito, para o 
retardamento do procedimento.  
2. Deste modo, na hipótese em comento, e em observância ao 
princípio da preservação da empresa, deve ser mantida a r. 
decisão judicial que deferiu a prorrogação do prazo de suspensão, 
nos termos do art. 6º da Lei n° 11.101/2005. 
RECURSO DESPROVIDO. 

 

Há ainda o agravo de instrumento nº 70069130698, 

contra a prorrogação do prazo de suspensão, em vista da republicação dos 

editais de forma individualizada, sendo que até a presente data não houve 

decisão definitiva a respeito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Aduz o credor que 

no edital publicado anteriormente, restou listado crédito em seu favor, no valor 

de R$ 1.946.894,85, na Classe III – Credores Quirografários, referente a 

seguinte operação: 

 

*CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO Nº 7168365, 

no valor de R$ 1.650.000,00 

 

Informa que não houve a especificação a que contrato 

se referia o valor constante no Edital, relacionando-o a fim de instruir a presente 

divergência/habilitação. 

 

Requer que o valor disponibilizado no edital seja 

individualizado por contrato. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a falta de especificação de que contrato se referia o 

crédito.  
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A presente divergência foi entregue dentro do prazo, ou 

seja, em 18/04/2016. 

 

O credor junta a Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo nº 7168365 autenticada e registro das garantias junto ao Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de Tupanciretã. 

 

Junta ainda cálculo dos débitos com data de 

17/03/2015. 

 

Primeiramente, em relação a individualização dos 

créditos, cumpre registrar que a habilitação deve ser individualizada por credor 

e não por crédito, nos termos da LRF. 

 

Segundo, o próprio credor relaciona o contrato 

apontando o valor do mesmo (R$ 1.946.894,85), o qual confere com o valor 

anteriormente apontado pela Recuperanda, ou seja, tem pleno conhecimento 

de qual contrato se refere o valor constante do Edital. 

 

Portanto, não concorda esse administrador judicial com 

a divergência apresentada pelo credor para que seja especificado o contrato, 

devendo permanecer no edital o valor de R$ 1.946.894,85 (hum milhão, 

novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta 

e cinco centavos), na classe III – credores quirografários. 

 

 

7) ELEISSON SCHOPF DOLEYS (processo 

administrativo HC 007/2016). 

 

  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. 
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 Constou no Edital o valor de R$ 115.000,00 (cento e 

quinze mil reais), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela empresa recuperanda o extrato da 

movimentação relativa ao credor, onde informa o depósito de 1.215,95 sacos 

de soja. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Aduz o credor que 

seu crédito é referente a venda de 72.957 Kg de soja. 

 

Entende que o valor constante no edital deve ser 

retificado para R$ 115.500,00, mais acréscimo do valor de R$ 75.388,90, 

totalizando assim o valor de R$ 190.888,90 (cento e noventa mil, oitocentos e 

oitenta e oito reais e noventa centavos). 

 

Junta Nota Promissória, no valor de R$ 115.500,00, 

com vencimento em 24/06/2012. 

 

Requer a retificação do valor para R$ 190.888,90. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito.  

 

A presente divergência foi entregue dentro do prazo, 

qual seja, em 19/04/2016. 

 

Entende o credor que o crédito apontado no edital de 

16/04/2015, está incorreto, porquanto na Nota Promissória consta o valor de R$ 

115.500,00. 

 

E, que além deste valor deve ser acrescentado o 
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crédito de R$ 75.388,90, que corresponde a 72.957 kg de soja. 

 

Ou seja, afirma que o total do crédito que deve constar 

no Edital é de R$ 190.888,90. 

 

Este administrador judicial, em análise a divergência 

anterior apresentada administrativamente pelo credor, lançou parecer nos 

seguintes termos: 

 

A habilitação foi entregue em 04/05/2015, dentro do prazo para 
habilitação/divergência. 
O credor alega que além do crédito apontado no edital, deverá ser 
acrescido ainda o valor de R$ 115.500,00, relativo a nota 
promissória juntada. 
O credor apresentou apenas seu crédito relativo a nota promissória 
juntada, e considerando as informações repassadas a esse 
administrador judicial pela empresa recuperanda, o valor publicado 
no edital de R$ 75.388,90 esta embutido no valor da nota 
promissória. 
Dessa forma, concorda esse administrador com a impugnação 
apresentada, devendo constar no edital o valor de R$ 115.500,00 
(cento e quinze mil reais), em face da nota promissória juntada, na 
classe  III  –   Credores quirografários, posição em 17/03/2015. 

 

 Ocorre que, novamente o credor apresenta 

divergência alegando dois créditos, mas comprovando apenas um, qual seja, 

Nota Promissória no valor de R$ 115.500,00.  

 

Ademais, se fosse utilizada a cotação da tonelada do 

grão da soja no Biomercado na data do deferimento da recuperação judicial em 

17/03/2015, conforme determina a Lei 11.101, a saca de 60Kg era de R$ 62,20, 

o que totalizaria um crédito de R$ 75.632,09 (72.957Kg ÷ 60Kg= 1.215,95sacas 

× R$ 62,20= R$75.932,09). 

 

Soja - Bolsa de Chicago (CME Group) 

Fonte: http://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja/soja-indicadores-de-precos-
medios/2015-03-17 

Fechamento: 17/03/2015 

 

 Fechamento: 17/03/2015 

Estado Preço (R$/sc 60kg) Variação (%) 

GO 57,00 0,00 
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Estado Preço (R$/sc 60kg) Variação (%) 

MS 59,20 +0,85 

MT 58,00 0,00 

PR 59,83 0,00 

RS 62,20 0,00 

SC 60,00 0,00 

 

Assim, conforme se verifica na divergência 

apresentada, a quantidade de grãos informados pela Recuperanda confere com 

a quantidade de grãos referidos pelo credor, o que totalizaria, caso fosse 

utilizado a quantidade de grãos, um crédito menor do que o apontado na Nota 

Promissória juntada. 

 

Por fim, aduz o artigo 9º da LRF, em seus incisos II e III 

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; 
III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das 
demais provas a serem produzidas; 

 

Portanto, considerando a ausência de documentos 

probatórios dos créditos alegados, bem como a ausência de cálculo atualizado 

da dívida, nos termos do art. 9º, II, da LRF, não faz jus o credor a retificação do 

valor constante no quadro geral. 

 

Assim, concorda parcialmente este administrador 

judicial com a presente divergência de crédito, devendo ser retificado o valor 

constante no Edital de R$ 115.000,00 para R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e 

quinhentos reais), na classe III – credores quirografários, quanto ao restante, 

não concorda, eis que ausente o cálculo atualizado da dívida, nos termos do 

art. 9º, II, da LRF. 
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8) BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (processo 

administrativo HC 008/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital o valor de R$ 360.433,17, na Classe 

II – Credores Quirografários e o valor de R$ 3.330.957,94, na Classe III – 

Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa Recuperanda o Instrumento 

Particular de 3º e 4º Aditamento da Cédula de Crédito de Exportação nº 

1184503, Instrumento Particular de 3º Aditamento da Cédula de Crédito de 

Exportação nº 1191262, Instrumento Particular de Constituição de Alienação 

Fiduciária sobre 735.406 Kg de soja, Instrumento Particular de 1º, 2º e 3º 

Aditamento da Cédula de Crédito de Exportação nº 1227090, Instrumento 

Particular de Cessão Fiduciária sobre 57.986 sacas de soja, Cédula de Crédito 

Bancário nº 1258257 e Instrumento Particular de Constituição de Alienação 

Fiduciária sobre 77 vacas da raça Angus. 

 

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

instrumento nº 70064318470 interposto pelo credor, que teve a seguinte 

decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 
DE BUSCA E APREENSÃO. CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA 
AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA 
DEVEDORA FIDUCIANTE. O OBJETO DA CONTRATAÇÃO NÃO 
É ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos 
efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. 
Ademais, no caso dos autos, os “bens” dados em garantia não são 
essenciais à atividade empresarial da ré, não se aplicando a 
ressalva do final do parágrafo 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO, COM BASE 
NO ARTIGO 557 DO CPC. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor refere 

que seu crédito é referente a Cédula de Crédito à Exportação nº 1227090 e 

Cédula de Crédito Bancário 1258257, ambas garantidas por bens móveis. 

 

Afirma que em face da garantia dada sobre bens 

móveis, seus créditos não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, 

requerendo assim sua exclusão do Edital, nos termos dos artigos 49, §3º, da 

LRF. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito, apresentada dentro do prazo, 

ou seja, em 29/04/2016. 

 

Informa que as cédulas estão garantidas por alienação 

fiduciária de bens móveis, devendo assim os valores serem excluídos do 

quadro geral de credores. 

 

Junta os seguintes documentos e cálculo: 

 

*Cédula de Crédito à Exportação nº 12270908 e seus aditamentos 
 
*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia – 
Cédulas de Produtor Rural  
 
*Registro nº 40.784 da Cédula de Crédito à Exportação nº 1227090 
 
*Instrumento Particular de Constituição de Garantia - Alienação 
Fiduciária em Garantia de Bens Móveis Fungíveis 
 
* Cédula de Crédito Bancário nº 1258257 
 
* Registro nº 42.632 da Cédula de Crédito nº 1258257 

 

Prescreve o art. 49, §3º, da LRF, que: 

 

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 
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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 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. 

 

Vale ressaltar que o credor teve provido o agravo 

interposto, não submetendo seus créditos a recuperação judicial. 

 

Analisando atentamente a decisão exaurida no agravo 

de instrumento verifico que se trata da garantia de 77 vacas registradas na 

Herd Book Collares da raça Angus, ou seja, da garantia dada na  Cédula de 

Crédito Bancário nº 1258257.  

 

Assim, a decisão definitiva do AI nº 70064318470, não 

englobou a garantia dada na Cédula de Crédito à Exportação nº 12270908. 

  

Entretanto, analisando a presente divergência verifica-

se que a garantia dada de 4.909.200Kg de Trigo na Cédula de Crédito à 

Exportação nº 12270908, foi devidamente registrada no Ofício de Registro de 

Imóveis de Tupanciretã em 17/07/2013, ou seja, antes do deferimento da 

recuperação judicial. 

 

 Assim, considerando que o credor demonstrou 

através dos documentos anexados o registro da garantia junto ao cartório 

competente, bem como tendo em vista a decisão exaurida no AI nº 

70064318470, faz jus a exclusão do valor do quadro geral. 

 

 Portanto, concorda este administrador judicial com a 

presente divergência de crédito, devendo ser excluído do edital o valor de R$ 

360.433,17, da classe II – credores quirografários e o valor de R$ 3.330.957,94, 

da classe III – credores quirografários, eis que comprovado o registro das 

garantias dadas junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Tupanciretã, nos 

termos do art. 49, §3º, da LRF. 
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9) BANCO SANTANDER S.A. (processo administrativo 

hc 009/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital o valor de R$ 6.844.658,24 (seis 

milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais 

e vinte e quatro centavos), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Constam nos documentos da Empresa Recuperanda, 

referente ao presente crédito, a cédula de exportação nº 210552213, 

Instrumento de Alienação Fiduciária de 7.080 sacas de soja em grãos, safra 

12/13 (valor unitário/saca – R$ 50,00 e valor total de R$ 354.000,00) 

devidamente registrado no Tabelionato de Tupanciretã e a cédula de crédito 

bancário nº 000271232013 e seu respectivo instrumento de aditamento. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor 

apresenta divergência alegando equívoco no valor disponibilizado no Edital.  

 

Requer a habilitação do valor de R$ 7.393.301,22 (sete 

milhões, trezentos e noventa e três mil, trezentos e um reais e vinte e dois 

centavos). 

 

Entende que a diferença entre o valor informado na 

Edital e o realmente devido, se deve ao fato de que não foram consideradas a 

atualização monetária e incidência de encargos, conforme dispõe o art. 49, da 

Lei 11.101/05 . 
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 Apresenta cálculo do valor atualizado até 17.03.2015, 

juntado aos autos no doc. 04. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito, apresentada dentro do prazo, ou 

seja, em 19/04/2016. 

 

Informa o credor que o crédito é relativo a cédula de 

crédito bancário nº 000271232013. 

 

Junta os documentos, bem como cálculo atualizado do 

débito com observância da data do deferimento da recuperação judicial, 

17/03/2015. 

 

Assim, considerando os documentos anexados e o 

cálculo atualizado do débito, faz jus a retificação do valor do quadro geral.  

 

Portanto, concorda este administrador judicial com a 

presente divergência de crédito, devendo ser retificado no edital o valor, 

passando a constar em favor do credor R$ 7.393.301,32 (sete milhões, 

trezentos e noventa e três mil, trezentos e um reais e vinte e dois centavos), na 

Classe III – Credores Quirografários, eis que o cálculo juntado observou a data 

do deferimento da recuperação judicial. 

 

 

10) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S.A. (processo administrativo HC 010/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital o valor de R$ 8.794.147,64, na 

Classe II – Credores com Garantia Real, e o valor de R$ 40.381,75, na Classe 
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III – Credores Quirografários. 

 

 DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa Recuperanda a Cédula de 

Crédito Industrial nº 2013042030104081000001 e seu 1º aditamento; Termo de 

Quitação da Cédula de Crédito Industrial nº 2013042030104081000001 e a 

Cédula de Crédito Industrial nº 2012042030104081000001 e seu 1º aditamento. 

 

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 os Contratos de Câmbio nº 109078736 e 112059112, por se tratarem de 

cédula de crédito à exportação, não estariam sujeitos a recuperação judicial, 

nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05. 

 

 Quanto às Cédulas de Crédito Industrial nº 

2014042030104061000014, 2014042030104061000015, 

2012042030104081000001, 2012042030104061000002 e a Escritura Pública 

de Abertura de Crédito em Conta Corrente, entende que devem ser 

classificados na Classe II – Credores com Garantia Real, por força das 

garantias hipotecárias existentes sobre os imóveis nº 6.769, 13.784 e 11.702, 

nos termos do art. 83, II, da Lei 11.101/05. 

 

 O Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 
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2013042030195501000003 deverá ser classificado como quirografário, nos 

termos do art. 86, VI, da Lei 11.101/05. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação e valor de seu crédito.  

 

Os créditos estão garantidos pelos Contratos de 

Câmbio nº 109078736 e 112059112; pelas Cédulas de Crédito Industrial nº 

2014042030104061000014, 2014042030104061000015, 

2012042030104081000001, 2012042030104061000002; pela Escritura Pública 

de Abertura de Crédito em Conta Corrente e pelo Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida nº 2013042030195501000003. 

 

Os cálculos observaram a data do pedido de 

recuperação judicial, ou seja, 17/03/2015. 

 

Em relação aos Contratos de Câmbio nº 109078736 e 

112059112, vale ressaltar que segundo o art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei no 4.728/65, 

somente os valores adiantados devem ser beneficiados com o disposto nos 

artigos 49, §4º, e 86, II, da Lei 11.101/05: 

 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a 
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. 
 
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: 
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente 
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para 
exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei no 4.728, de 14 
de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive 
eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas 
específicas da autoridade competente; 

 

Dessa forma, considerando os valores adiantados por 

força dos contratos de câmbio nº 109078736 e 112059112, faz jus o credor a 

inclusão apenas dos valores a títulos de acessórios e despesas dos referidos 

contratos, concordando esse administrador apenas com a exclusão do valor a 

título de adiantamento no total de R$ 1.318.177,60 (um milhão, trezentos e 

dezoito mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos), face ao disposto 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  30 

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

 

 

nos artigos 49, §4º, e 86, II, da Lei n° 11.101/2005, devendo, portanto 

permanecer no edital os valores a título de despesas dos contratos e 

acessórios, no valor de R$ 332.240,91 (trezentos e trinta e dois mil, duzentos e 

quarenta reais e noventa e um centavos). 

 

Em relação as Cédulas de Crédito Industrial nº 

2014042030104061000014, 2014042030104061000015, 

2012042030104081000001, 2012042030104061000002 e a Escritura Pública 

de Abertura de Crédito em Conta Corrente, considerando que as mesmas 

possuem garantia hipotecária sobre os imóveis matriculados sob os nº 6.769, 

13.784 e 11.702, devidamente registrados no Registro de Imóveis e no 

Tabelionato, ambos da cidade de Tupanciretã, faz jus o credor a classificação 

desses créditos na Classe II como Garantia Real. 

 

Por fim, quanto ao Instrumento Particular de Confissão 

de Dívida nº 2013042030195501000003, o valor já restou disponibilizado na 

Recuperanda Multi Transportes Ltda, conforme parecer exaurido por este 

Administrador Judicial no Processo Administrativo MT 001/2016. 

  

Dessa forma, concorda parcialmente esse 

administrador com os seguintes termos: 

 

a) exclusão do valor de R$ 1.318.177,60 (um milhão, 

trezentos e dezoito mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos), da 

Classe II – Credores com Garantia Real, referente ao adiantamento de valores 

(ACC nº 109078736 - R$ 1.020.277,60 e ACC nº 109078736 - R$ 297.900,00), 

face ao disposto nos artigos 49, §4º,  e 86, II, da Lei n° 11.101/2005, devendo 

permanecer no edital o valor de R$ 332.240,91 (trezentos e trinta e dois mil, 

duzentos e quarenta reais e noventa e um centavos), referente as despesas do 

contratos e acessórios, na Classe II – Credores com Garantia Real; 

 

b) permanência do valor de R$ 7.143.729,13 (sete 

milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e treze 

centavos), na Classe II – Credores com Garantia Real, por se tratarem de 

créditos com garantias hipotecárias devidamente registradas sobre os imóveis 
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matriculados sob os nº 6.769, 13.784 e 11.702; 

 

c) exclusão do valor de R$ 40.381,75 da Classe III – 

Credores Quirografários, eis que tal crédito já foi disponibilizado na 

RECUPERANDA MULTI TRANSPORTES LTDA, conforme parecer exaurido 

por este Administrador Judicial no Processo Administrativo MT 001/2016. 

 

 Assim, deve ser retificado o Edital, para apenas restar 

disponibilizado ao credor o valor de R$ 7.475.970,04 (sete milhões, 

quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e quatro 

centavos), na Classe II – Credores com Garantia Real, relativo aos contratos nº 

2014042030104061000014, 2014042030104061000015, 

2012042030104081000001, 2012042030104061000002 e a Escritura Pública 

de Abertura de Crédito em Conta Corrente, bem como ao valor relativo das 

despesas das ACC’s. 

 

11) LUCIA SUÑE COELHO SILVA e CLAUDIA SUÑE 

SPOLIDORO (processo administrativo RC 011/2016). 

 

  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. 

 

 Consta no Edital o valor de R$ 325.640,66 (trezentos e 

vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos) em 

nome de Claudia Suñe Spolidoro, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 Não constou no Edital, valores em favor da credora 

Lucia Suñe Coelho Silva. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa recuperanda as Notas 

Fiscais eletrônicas nº 6810 (R$ 67.986,75) e 7349 (R$ 99.000,00), ambas em 

nome de Claudia Suñe Spolidoro. 
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DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelos credores. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Os credores 

apresentam divergência conjuntamente, alegando serem irmãs e exercerem 

atividade rural conjunta através da Parceria Agropecuária Namür Paixão Sune, 

juntando inclusive contrato de parceria na presente divergência. 

 

Afirmam que o montante disponibilizado em favor de 

Claudia Sune Spolidoro, no valor de R$ 325.640,66, é relativo a venda de 

12.578,13 sacas de soja, dos quais 7.071,33 sacas foram adimplidas. 

 

Alegam que em 10/07/2013, das sacas de soja 

restantes, realizaram a venda de 1.500 sacas, equivalente ao valor de R$ 

96.723,04. Ainda, que houve a permuta por produtos de R$ 23.006,65 

(08/08/13) e R$ 2.600,10 (30/09/13), totalizando R$ 25.606,75. 

 

Com isso, restou um crédito de R$ 71.116,29 em favor 

de Claudia Suñe Spolidoro, que atualizado até a data do deferimento da 

recuperação judicial alcança o montante de R$ 90.367,21. 

 

Já em relação ao restante das sacas em favor de 

Claudia Suñe Spolidoro, ou seja, 4.006,8 sacas de soja, entendem que não se 

sujeita a recuperação judicial, face a ausência de contrato de compra e venda, 

requerendo assim a devolução das sacas. 

 

Em relação ao crédito de Lucia Suñe Coelho Silva, 

aduzem igualmente que depositaram em 2013, 366,33 sacas de soja, não 

existindo também contrato de compra e venda, requerendo igualmente a 

devolução das referidas sacas. 

 

Juntam NF-e nº 7.349 no valor de R$ 99.000,00, bem 

como Notificação extrajudicial para a devolução de 4.373,13 sacas de soja. 
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Assim, requerem a retificação do valor em favor de 

Claudia Suñe Spolidoro para R$ 90.367,21, bem como a devolução de 366,33 e 

4.006,8 sacas de soja. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência de valor de crédito e pedido de devolução de produto, 

apresentado dentro do prazo, ou seja, em 22/04/2016. 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que o pedido de 

restituição, não pode ser aceito por este administrador, tendo em vista que, 

segundo dispõe o artigo 85 da Lei 11.101/2005, a ação de restituição só cabe 

em sede de falência e não em recuperação judicial. 

 

Sobre a restituição, transcreve-se abaixo, o contido no 

art. 85, da Lei 11.101/05: 

 

Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência 
ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação 
da falência poderá pedir sua restituição. 
Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa 
vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias 
anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. 

 

Portanto, não há como ser deferida, neste momento 

processual, a restituição de 366,33 e 4.006,8 sacas de soja. 

 

Todavia, a fim de não haver prejuízo aos credores, 

considerando a impossibilidade de restituição dos grãos nesta fase processual, 

deve-se levar em conta a cotação da tonelada do grão da soja no Biomercado 

em 17/03/2015, conforme determina a Lei 11.101/2005, que era de R$ 62,00 

(sessenta e dois reais) a saca de 60Kg.  

 

Assim, considerando o crédito equivalente a 4.373,13 

(4.006,8 + 366,33) sacas de 60Kg, faz jus o credor a habilitação do valor de R$ 

272.008,68 (4.373,13 ×62,20 = 272.008,68), sendo R$ 249.222,96 em favor de 

Claudia Suñe Spolidoro e R$ 22.785,72 em favor de Lucia Suñe Coelho Silva. 
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Soja - Bolsa de Chicago (CME Group) 
Fonte: http://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja/soja-indicadores-de-precos-
medios/2015-03-17 
Fechamento: 17/03/2015 

 

Estado Preço (R$/sc 60kg) Variação (%) Estado 

GO 57,00 0,00 GO 

MS 59,20 +0,85 MS 

MT 58,00 0,00 MT 

PR 59,83 0,00 PR 

RS 62,20 0,00 RS 

 

Dessa forma, considerando o valor de R$ 249.222,96 

em favor de Claudia Suñe Spolidoro, referente ao depósito de 4.006,8 sacas de 

soja, mais o valor de R$ 90.367,21 da venda de grãos a Recuperanda, faz jus a 

credora Claudia, a retificação do valor constante no edital, passando a constar 

R$ 339.590,17 (trezentos e trinta e nove mil quinhentos e noventa reais e 

dezessete centavos), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

A credora Lucia Suñe Coelho Silva, em relação ao 

depósito de 366,33 sacas de soja, faz jus a habilitação do valor de R$ 

22.785,72 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois 

centavos), na Classe III – Credores Quirografários.  

 

Dessa forma, analisando atentamente os documentos 

anexados, bem como pela impossibilidade de restituição dos grãos depositados 

nesta fase processual, esse administrador concorda parcialmente com a 

presente divergência, nos seguintes termos: 

 

a) a retificação do valor constante no edital em favor da 

credora Claudia Suñe Spolidoro, passando a constar R$ 339.590,17 (trezentos 

e trinta e nove mil quinhentos e noventa reais e dezessete centavos), na Classe 

III – Credores Quirografários, observando que deverá ser retificado o nome 

para Espólio de Claudia Suñe Spolidoro. 

 

b) a habilitação do valor de R$ 22.785,72 (vinte e dois 

mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), na Classe III – 
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Credores Quirografários, em favor da credora Lucia Suñe Coelho Silva. 

 

12) BANCO SAFRA S.A. (processo administrativo HC 

012/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital o valor de R$ 406.609,96 

(quatrocentos e seis mil seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), na 

Classe II – Credores com Garantia Real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos a respeito do crédito. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Aduz o credor que 

seu crédito é referente a Cédula de Crédito Bancário Mútuo nº 1049086, no 

valor de R$ 515.000,00. 

 

Afirma que o contrato está garantido por aval, cessão 

fiduciária e alienação fiduciária sobre os caminhões de placas IKS-7452, ISL-

1765, ISJ-0485, ISL-1768, ISI-7988 e ISJ-0563. 

 

Junta Cédula de Crédito Bancário nº 1049086, 

Instrumento de Alienação Fiduciária em Garantia, Certidões do Detran 

comprovando as alienações fiduciárias.  

 

Requer a exclusão do valor do edital por se tratar de 

crédito extraconcursal, nos termos do art. 49, §3º, da LRF. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito, apresentada dentro do prazo, 

ou seja, em 18/04/2016. 

 

Informa o credor que o contrato firmado com a 

Recuperanda está garantido por alienação fiduciária, devendo assim o valor ser 

excluído do quadro geral. 

 

Prescreve o 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 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. 

 

Assim, considerando que o credor demonstrou através 

das certidões anexadas o registro das garantias junto aos prontuários dos 

veículos, faz jus a exclusão do valor do quadro geral. 

 

Portanto, concorda este administrador judicial com a 

presente divergência de crédito, devendo ser excluído do edital o valor de R$ 

406.609,96 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e nove reais e noventa e seis 

centavos), da Classe II – Credores com Garantia Real, eis que comprovado o 

registro das garantias nos veículos alienados, nos termos do art. 49, §3º, da 

LRF. 

 

 

13) BANCO DAYCOVAL S.A. (processo administrativo 

HC 013/2016). 
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  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. 

 

 Constou em favor do credor BANCO DAYCOVAL S/A, 

no Edital o valor de R$ 738.924,95 (setecentos e trinta e oito mil, novecentos e 

vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos a respeito do crédito. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Informa o credor 

que seu crédito é referente ao Adiantamento de Contrato de Câmbio nº 

11/004574, no valor de R$ 567.000,00. 

 

Diz que em face tratar-se de adiantamento de crédito, 

não estaria sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial. 

 

Afirma que há garantia dada sobre bens móveis, ou 

seja, mais um motivo para não estar sujeito aos efeitos da Recuperação 

Judicial. 

 

Requer a exclusão do valor do edital, nos termos dos 

artigos 49, §3º e §4º, c/c 86, II, da LRF. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito, apresentada dentro do prazo, 

ou seja, em 18/04/2016. 

 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  38 

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

 

 

Afirma o credor que o contrato firmado com a 

Recuperanda é de adiantamento de crédito, e está garantido por alienação 

fiduciária, devendo portanto o valor ser excluído do quadro geral. 

 

Junta os seguintes documentos: 

 

*Contrato de Câmbio nº 11/004574 
 
*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Móvel (01 
Colheitadeira SLC) - devidamente registrada no Serviço Notarial e 
Registral de Títulos e Documentos de Tupanciretã em 02/08/2011 
 
*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Móvel (01 
Colheitadeira TC57) - devidamente registrada no Serviço Notarial e 
Registral de Títulos e Documentos de Tupanciretã em 02/08/2011 
 
*NF Produtor nº 28.073 (Colheitadeira SLC) 
   
*NF Produtor nº 16.4917 (Colheitadeira TC57) 
 
*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de 
Títulos de Crédito 60% - devidamente registrada no Serviço 
Notarial e Registral de Títulos e Documentos de Tupanciretã em 
21/03/2013 
 
*Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Móvel 
(2.820Ton de Trigo) - devidamente registrada no Serviço Notarial e 
Registral de Títulos e Documentos de Tupanciretã em 21/03/2013 

 

 

Prescrevem os § § 3º e 4º do art. 49; e art. 86 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 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. 
§4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a 
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. 

 

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: 
 II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente 
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para 
exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 
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de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive 
eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas 
específicas da autoridade competente; 

 

Cabe ressaltar que somente não se sujeitam aos 

efeitos da recuperação judicial, os ADIANTAMENTOS dos contratos de câmbio, 

devendo permanecer os créditos relativos às diferenças de taxas, deságios, 

bonificações, juros de mora e demais despesas como crédito quirografário, pois 

são acessórios e sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. 

 

Conforme se verifica, o credor não junta cálculo dos 

valores adiantados que pretende sejam excluídos do quadro geral de credores. 

 

No entanto, em relação as garantias dadas 

(Colheitadeira SLC, Colheitadeira TC57, Cessão Fiduciária em Garantia de 

Títulos de Crédito 60% e Alienação Fiduciária sobre 2.820Ton de Trigo, todas 

foram devidamente registradas no Serviço Notarial e Registral de Títulos e 

Documentos de Tupanciretã em 02/08/2011 e 21/03/2013, ou seja, antes do 

deferimento da recuperação judicial. 

 

Assim, considerando que o credor demonstrou através 

dos Instrumentos Particulares anexados o registro das garantias junto ao 

cartório competente, faz jus a exclusão do valor do quadro geral. 

 

Portanto, concorda este administrador judicial com a 

presente divergência de crédito, devendo ser excluído do edital o valor de R$ 

738.924,95 (setecentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e 

noventa e cinco centavos), na Classe III – Credores Quirografários, eis que 

comprovado o registro das garantias dadas junto ao Serviço Notarial e Registral 

de Títulos e Documentos de Tupanciretã, nos termos do art. 49, §§3º e 4º, c/c 

art. 86, II, da LRF. 

 

 

14) DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA 

(processo administrativo HC 014/2016). 

 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  40 

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

 

 

  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. 

 

 Constou em favor do credor DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL LTDA., o valor de R$ 2.837.676,98,  no Edital da Recuperanda 

Herter Cereais Ltda., na Classe II – Credores com Garantia Real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidas pela empresa Recuperanda as Notas 

Fiscais Eletrônicas nºs 3986 (R$ 119.00,00), 3983 (R$ 119.00,00), 3999 (R$ 

119.00,00), 3756 (R$ 179.655,00), 3984 (R$ 159.092,60), 3781 (R$ 

302.400,00), 3618 (R$ 123.000,00), 3615 (R$ 123.000,00) e 3617 (R$ 

123.000,00). 

 

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

instrumento nº 70064971880, interposto pelo credor contra a decisão que 

deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, tendo sido 

proferida a seguinte decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DEFERIMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 
ACESSO A DOCUMENTOS CONTÁBEIS. 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.  
5. Acesso aos documentos contábeis que instruem o pedido. 
Recurso prejudicado, no ponto, ante a reconsideração por parte do 
juízo a quo. 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 
 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor alega 
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que seu crédito é decorrente do Instrumento Particular de Confissão, Quitação 

e Novação de Dívida, no valor de R$ 2.581.861,05 em 02/01/2013. 

 

Aduziu que partindo do valor inicial referido acima, 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, acrescido de juros, 

multa contratual e abatimento dos valores já adimplidos, perfaz um crédito em 

seu favor o montante de R$ 3.018.909,99. 

 

Afirma ainda que ingressou com demanda executiva 

em face dos demais solidários do Instrumento Particular de Confissão, 

Quitação e Novação de Dívida, tendo inclusive já sido arrematado um imóvel 

nos autos, com dois depósitos efetuados de R$ 250.671,30 (04/08/2015) e R$ 

1.002.685,20 (01/02/2016). 

 

Assim, atualizou o débito ainda em aberto, utilizando a 

data do último depósito do imóvel arrematado, ou seja, 01/02/2016, chegando 

ao valor de R$ 2.357.731,69. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor constante do Edital, apresentada dentro do 

prazo para habilitação/divergência, ou seja, em 22/04/2016. 

  

O credor junta Auto de Arrematação do Imóvel 

matriculado sob o nº 10.227, cópia dos autos da ação executiva contra Herter 

Cereais Ltda., tombada sob o nº 076/113.0001127-1, onde constam cópias do 

Instrumento particular de confissão de dívida, nota promissória, escrituras 

públicas com garantia hipotecárias nº 6.150, 5.905, 6.548, 6.611, 5.225, 6.547, 

6.715, 6.714 e 1.597, certidões de matriculas dos imóveis nº 3.850, 953, 

10.227, 10.992 e 10.227, todos os documentos devidamente autenticados. 

 

O cálculo juntado utilizou a data de 01/02/2016. 

 

Destaca-se que o cálculo referente ao valor de R$ 

3.018.909,99, que afirma o credor ter sido atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial não foi juntado a presente habilitação, impossibilitando 
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esse administrador quanto a verificação da veracidade do mesmo. 

 

Segundo, o único cálculo juntado aos autos no valor de 

R$ 2.357.731,69, foi atualizado até 01/02/2016, ou seja, desrespeitando a regra 

contida no art. 9º, II, da LRF: 

 

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; 

 

Terceiro, no parecer anteriormente elaborado por este 

Administrador Judicial, foram analisados todos os documentos juntados pelo 

credor, sendo que foi deferida a habilitação do valor de R$ 3.018.909,99 (três 

milhões dezoito mil novecentos e nove reais e noventa e nove centavos), na 

classe  II –   Credores com garantia real, em favor do credor.  

 

Portanto, considerando que houve anteriormente a 

habilitação do valor de R$ 3.018.909,99, e tendo em vista que o credor 

confessa já ter recebido os valores de R$ 250.671,30 e R$ 1.002.685,20 

(250.671,30 + 1.002.685,20= 1.253.356,50), em face da arrematação do imóvel 

da Recuperanda, faz jus a habilitação do valor R$ 1.765.553,49, na Classe II – 

Credores com Garantia Real. 

 

Vale ressaltar que o valor apresentado pelo credor de 

R$ 2.357.731,69, não pode ser considerado para fins de habilitação, tendo em 

vista o disposto no art. 9º, II, da LRF. 

 

Assim, analisando atentamente os documentos 

juntados pelo credor, faz jus o credor a retificação do valor disponibilizado no 

Edital, passando a constar R$ 1.765.553,49 (um milhão, setecentos e sessenta 

e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), na 

Classe  II –   Credores com Garantia Real, no edital da Recuperanda, face aos 

valores já recebidos pelo credor a título de arrematação do imóvel. 
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15) BANCO CITIBANK S.A. (processo administrativo HC 

015/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital o valor de R$ 2.906.017,84 (dois 

milhões, novecentos e seis mil, dezessete reais e oitenta e quatro centavos), na 

Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos documentos pela empresa 

Recuperanda referente ao crédito. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor 

apresenta divergência quanto a classificação do seu crédito.  

 

Afirma que em sendo adiantamento de contrato de 

câmbio, não está sujeito a recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, §4º, 

c/c 86, II, da Lei 11.101/05 . 

 

Requer a exclusão do crédito do edital. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito, apresentada dentro do prazo, 

ou seja, em 22/04/2016. 

 

Informa o credor que o crédito é referente ao contrato 

de câmbio nº 000117762048, no valor de US$ 1.020.000,00, equivalente a R$ 

2.210.850,00. 
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Junta o contrato de câmbio autenticado, mas não junta 

cálculo atualizado do débito. 

 

Em relação ao Contrato de Câmbio, vale ressaltar que 

segundo o art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei no 4.728/65, somente os valores 

adiantados devem ser beneficiados com o disposto nos artigos 49, §4º, e 86, II, 

da Lei 11.101/05: 

 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a 
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. 
 
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: 
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente 
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para 
exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei no 4.728, de 14 
de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive 
eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas 
específicas da autoridade competente; 

 

Dessa forma, considerando que o credor não juntou 

cálculo demonstrando os valores adiantados, bem como as despesas e 

acessórios do contrato, não faz jus a exclusão do valor. 

 

Portanto, não concorda este administrador judicial com 

a presente divergência de crédito, devendo permanecer no edital o valor R$ 

2.906.017,84 (dois milhões, novecentos e seis mil, dezessete reais e oitenta e 

quatro centavos), na Classe III – Credores Quirografários, eis que o credor não 

juntou cálculo demonstrando os valores adiantados, as despesas e acessórios 

do contrato. 

 

 

16) FABIO FREITAS DA SILVEIRA (processo 

administrativo HC 016/2016). 

 

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

 

 Constou no Edital o valor de R$ 21.522,27 (vinte e um 

mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), em favor do credor,  

na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecida pela Recuperanda documentos a 

respeito do crédito. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor afirma 

que seu crédito é referente a venda de 7.340Kg de soja da safra de 2012/2013. 

 

Aduz que o valor da soja não foi atualizado de acordo 

com a data do deferimento da recuperação judicial. 

 

Requer a retificação do valor. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de retificação do valor do crédito.  

 

A presente divergência foi entregue dentro do prazo, ou 

seja, em 22/04/2016. 

 

O credor junta um recibo de depósito de mercadoria 

autenticado, onde há a descriminação da entrega de 440.400Kg (7.340Kg de 

60Kg), da safra 2012/2013. 

 

O credor deixa de juntar o cálculo atualizado da dívida, 

conforme determina o art. 9º, inciso II, da LRF: 

 

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do 
art. 7º, §1º, desta Lei deverá conter: 
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II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da 
falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e 
classificação; 

 

Dessa forma, considerando a ausência de cálculo 

atualizado da dívida, conforme determina o art. 9º, II, da LRF, não faz jus o 

credor a retificação do valor constante no quadro geral, até em função de que 

não informou o valor que entende ter direito. 

 

Assim, não concorda este administrador judicial com a 

presente divergência de crédito, devendo permanecer no edital o valor de R$ 

21.522,27 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e sete 

centavos), na Classe III – Credores Quirografários, eis que ausente o cálculo 

atualizado da dívida, nos termos do art. 9º, II, da LRF. 

 

 

17) JARBAS DE ALMEIDA e JAIRO SOLANO DE 

ALMEIDA (processo administrativo HC 017/2016). 

 

  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. 

 

 Consta no Edital o valor de R$ 893.153,51 (oitocentos e 

noventa e três mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) 

em nome de JARBAS DE ALMEIDA, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 Não constou no Edital, valores em favor do credor Jairo 

Solano de Almeida. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidas pela empresa Recuperanda as Notas 

Fiscais eletrônicas nº 27.275, 27.300, 28.301 e 63.667. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 
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instrumento interposto pelos credores. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Os credores 

apresentam habilitação conjuntamente. 

 

Aduzem que seu crédito é relativo a venda de 12.757 

sacas de soja, da safra 2012/2013. 

 

Alegam ainda que seu crédito, na data do deferimento 

da recuperação judicial, perfaz o montante de R$ 1.032.381,92, requerendo 

assim a retificação do valor constante no edital. 

 

Juntam Contrato Particular de Confissão de Dívida 

autenticado, bem como cálculo atualizado da dívida. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito, apresentada dentro do prazo, ou seja, em 22/04/2016. 

 

Os credores juntam o Contrato Particular de Confissão 

de Dívida autenticado, bem como cálculo atualizado da dívida observando a 

data do deferimento da recuperação judicial, ou seja, 17/03/2015. 

 

Assim, considerando que o contrato anexado possui 

como credores Jarbas de Almeida e Jairo Solano de Almeida, bem o cálculo 

observou a data do deferimento da recuperação judicial, qual seja, 17/03/2015, 

fazem jus a retificação do valor constante no edital, passando a constar R$ 

1.032.381,92 (um milhão, trinta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e 

noventa e dois centavos), na Classe III – Credores Quirografários, em favor de 

Jarbas de Almeida/Jairo Solano de Almeida, face à comprovação do crédito. 

 

Esclareço desde logo que, como se trata de crédito 

declarado em conjunto, somente um dos credores poderá votar em Assembleia, 

representando o crédito total. 
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18) ANGELICA MATILDE DE FATIMA MORAES 

ABREU (processo administrativo HC 018/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital em favor do credor ANGELICA 

MATILDE DE FÁTIMA MORAES ABREU, o valor de R$ 100.868,40 (cem mil, 

oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), em favor do credor, na 

Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela Recuperanda documentos a 

respeito do crédito. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Alega que seu 

crédito é referente a venda de 89.369Kg de soja no valor de R$ 92.347,97 em 

11/06/2013, além da aquisição de outros produtos, comprovados pelas NF-e nº 

59.191 e 59.192, restando a seu favor um crédito de R$ 135.310,97. 

 

Requer a retificação do valor. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de retificação do valor do crédito.  

 

A presente habilitação foi entregue dentro do prazo, ou 

seja, em 22/04/2016. 

 

O credor junta: 
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*Nota Fiscal de Produtor nº 124502 SOJA no valor de R$ 
324.560,00  
*NF-e nº 61.969 no valor de R$ 324.560,00 
*NF-e emitida pela Herter Cereais Ltda nº 58.199 da devolução de 
parte dos produtos adquiridos conforme NF-e nº 49.657, no valor 
de R$ 259.653,00 
*NF-e nº 59.191 no valor de R$ 31.565,00 
*NF-e nº 49.658 no valor de R$ 200.118,00 
*NF-e emitida pela Herter Cereais Ltda nº 58.200 da devolução de 
parte dos produtos adquiridos conforme NF-e nº 49.658, no valor 
de R$ 148.222,00 
*NF-e nº 57.799 no valor de R$ 2.296,74 
*NF-e nº 59.192 no valor de R$ 11.398,00 

 

Junta cálculos nos valores de R$ 152.028,99, R$ 

53.305,76 e R$ 19.248,50, totalizando R$ 224.583,25, observando a data do 

deferimento da recuperação judicial, 17/03/2015. 

 

O credor afirma que a venda de 89.369Kg de soja a 

Recuperanda (NF-e 61.969), atualizada na data do deferimento da recuperação 

chega ao montante de R$ 152.028,99. 

 

Aduziu ainda que efetuou a venda de produtos 

fungicidas, juntando NF-e nº 59.191 (R$ 31.565,00) e 59.192 (R$ 11.398,00), 

que atualizadas na data do deferimento da recuperação, chegam ao montante 

de R$ 72.554,26 (R$ 53.305,76 + R$ 19.248,50). 

 

Analisando os documentos juntados pelo credor, bem 

como que os cálculos observam a data do deferimento da recuperação judicial, 

faz jus o credor a retificação do valor constante no quadro geral. 

 

Assim, concorda este administrador judicial com a 

presente divergência de crédito, devendo ser retificado o valor no Edital, para lá 

constar R$ 224.583,25 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e 

três reais e vinte e cinco centavos), na Classe III – Credores Quirografários, eis 

que comprovados os créditos através das NF-e juntadas, bem como os cálculos 

observaram a data do deferimento da recuperação judicial, qual seja, 

17/03/2015. 

 

 

19) ROGÉRIO RIVA e MARIA ANGÉLICA ABREU 
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RIVA (processo administrativo RC 019/2016). 

 

  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. 

 

 Não constaram no Edital valores em favor dos 

credores. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos a respeito dos créditos. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelos credores. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Os credores 

referem que seus créditos são relativos a compra de 80 unidades de Fungicida 

Aproach Prima 5L, 20 unidades de Fungicida Portero 10L e 20 unidades de 

Inseticida Ampligo 1L, correspondente a NF-e nº 59.189, no valor de R$ 

11.980,00 em 11/04/2013, que na data do deferimento da recuperação judicial 

corresponde a R$ 20.231,36. 

 

Juntam NF-e nºs 49.656 (159.150,00), 58.229 (R$ 

115.620,00), 54.560 (R$ 2.163,20), 5.517 (R$ 9.345,00) e 59.189 (R$ 

11.980,00), em nome de Maria Angélica Abreu Riva e Rogério Riva. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito, apresentada dentro do prazo, ou seja, em 22/04/2016. 

 

Analisando os documentos juntados, verifica-se que as 

NF’s juntadas, possuem mais de um credor, Rogério Riva e Maria Angélica 

Abreu Riva. 
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Dessa forma, cabe esclarecer que o voto na 

assembleia geral de credores é “por cabeça”, não podendo se admitir a 

pluralidade de credores, devendo cada credor habilitar o seu crédito em 

separado. 

 

Cabe ressaltar ainda o contido no artigo 39, da LRF: 

 

Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas 
arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação 
de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do 
art. 7º, §2º, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação 
apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos 
III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, 
desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam 
habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham 
créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as 
que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto 
nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei. 

 

Dessa forma, considerando que se trata de crédito 

declarado em conjunto e que somente um dos credores poderia votar em 

assembleia, representando o crédito total, esse administrador não concorda 

com a presente habilitação de crédito. 

 

 

20) VINICIUS DELVAN RUPPENTHAL (processo 

administrativo HC 020/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital em favor do credor VINICIUS 

DELVAN RUPPENTHAL, o valor de R$ 40.196,78, na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecida pela Recuperanda a Nota Fiscal eletrônica nº 

10.944. 
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DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor aduz que 

seu crédito é relativo a venda de soja no valor de R$ 88.978,03, do qual foi 

adimplido pela Recuperanda o valor de R$ 59.622,24, restando a seu favor um 

crédito de R$ 40.059,85. 

 

Requer a retificação do valor. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de retificação do valor do crédito.  

 

A presente habilitação foi entregue dentro do prazo, ou 

seja, em 22/04/2016. 

 

O credor junta NF-e nº 10.497, Nota Fiscal de Produtor 

nº 77208, bem como o cálculo atualizado da dívida, levando em consideração a 

data do deferimento da recuperação judicial, 17/03/15. 

 

Analisando os documentos juntados pelo credor, bem 

como que o cálculo observa a data do deferimento da recuperação judicial, faz 

jus o credor a retificação do valor no quadro geral. 

 

Assim, concorda este administrador judicial com a 

presente habilitação de crédito, devendo ser retificado o valor do Edital, para lá 

constar o valor de R$ 40.059,85 (quarenta mil, cinquenta e nove reais e oitenta 

e cinco centavos), na Classe III – Credores Quirografários, eis que o cálculo 

observa a data do deferimento da recuperação judicial, qual seja, 17/03/2015. 

 

 

21) BANCO VOLVO S/A (processo administrativo HC 

021/2016). 
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  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. 

 

 Consta no Edital, em favor do credor BANCO VOLVO 

S/A, o valor de R$ 724.698,88 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e 

noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), na Classe II – Credores com 

Garantia Real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos a respeito do crédito. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor aduz que 

os créditos relacionados no edital correspondem aos seguintes contratos: 

 

Cédula de Crédito Bancário nº 281176/001 

Cédula de Crédito Bancário nº 281177/001 

Cédula de Crédito Bancário nº 281178/001 

Cédula de Crédito Bancário nº 281179/001 

Cédula de Crédito Bancário nº 281180/001 

Cédula de Crédito Bancário nº 281181/001 

Cédula de Crédito Bancário nº 281182/001 

Cédula de Crédito Bancário nº 281183/001 

 

Informa que tais créditos não se sujeitam à recuperação 

judicial, tendo em vista que estão garantidos fiduciariamente, nos termos do art. 

49, §3º, da LRF. 

  

Assim, requer a exclusão do valor de R$ 724.698,88 do 

quadro, face as garantias dadas. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação dos créditos relacionados. 

 

Junta as Cédulas de Crédito Bancário nº 281176/001, 

281177/001, 281178/001, 281179/001, 281180/001, 281181/001, 281182/001 e 

281183/001. 

 

Em relação as Cédulas de Crédito Bancário juntadas, 

observa-se que todas possuem alienação fiduciária de veículos.  

 

Ocorre que, analisando as referidas cédulas, verifica-se 

que o credor não demonstra o registro das garantias junto ao Departamento de 

Trânsito – DETRAN, nem junto ao cartório de registros de títulos e documentos.  

 

Portanto, quanto ao pedido de exclusão dos créditos 

das cédulas acima referidas, não faz jus o credor a exclusão dos mesmos, face 

a ausência do registro das garantias. 

 

Dessa forma, este administrador judicial não concorda 

com a divergência apresentada, devendo permanecer no edital o valor de R$ 

724.698,88 (setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e 

oitenta e oito centavos), na Classe II – Credores com Garantia Real, referente  

as Cédulas de Crédito Bancário nº 281176/001, 281177/001, 281178/001, 

281179/001, 281180/001, 281181/001, 281182/001 e 281183/001, face a 

ausência do registro das garantias junto ao Departamento de Trânsito – Detran. 

 

 

22) TANIA MARIA MENNA BARRETO DE VILHENA e 

PAULO DE VILHENA FERREIRA (processo administrativo RC 022/2016). 

 

  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. 
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 Constou no Edital o valor de R$ 63.157,26 (sessenta e 

três mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), em favor de 

Tania Maria Menna Barreto de Vilhena e o valor de R$ 151.120,71 (cento e 

cinquenta e um mil, cento e vinte reais e setenta e um centavos), em favor de 

Paulo de Vilhena Ferreira, ambos na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa recuperanda 

documentos a respeito dos créditos. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelos credores. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Os credores 

referem que os valores correspondentes aos seus créditos são superiores aos 

disponibilizados no edital. 

 

Juntam cópia do processo nº 031/1.14.0000591-1, com 

as NF-e nºs 5.600 (R$ 94.392,00), 5.597 (R$ 3.035,00), 5.615 (R$ 2.913,50), 

5.659 (R$ 3.263,33), 5.656 (R$ 3.196,67), 5.568 (R$ 3.350,00), 5.670 (R$ 

3.163,33), 5.684 (R$ 3.076,83), 5.689 (R$ 3.226,67), 5.694 (R$ 3.293,17), 

5.701 (R$ 3.144,17), 6.102 (R$ 2.876,67), 6.118 (R$ 2.901,67), 6.161 (R$ 

2.617,67), 2.630 (R$ 3.247,00), NF de Produtor nº 76241, 76253, 172101, 

75412 (R$ em branco).  

 

Juntam ainda nota fiscal emitida pela Recuperanda 

relativa a devolução da soja depositada, NF nº 7.386 (R$ 59.662,90). 

 

Assim, requerem a retificação do valor constante no 

Edital. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência de crédito, apresentada dentro do prazo, qual seja, em 

20/04/2016. 
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Os credores não juntam cálculo atualizado da dívida. 

 

Na cópia da ação monitória nº 031/1.14.0000591-1, 

juntada a presente divergência, o valor indicado para a causa era de R$ 

332.645,91, em 19.03.2014. 

 

Analisando referidos documentos, verifica-se que há 

divergência entre os valores alegados e os valores comprovados. 

 

Explico. 

 

Nas NF’s anexadas, verifica-se um crédito de R$ 

102.788,01 em favor de Tania Maria Menna Barreto de Vilhena e um crédito de 

R$ 31.662,67 em favor de Paulo de Vilhena Ferreira. 

 

Já em relação a ficha de produtor anexada, verifica-se 

um crédito de 903,98 sacas de 60Kg de soja em favor de Tania Maria Menna 

Barreto de Vilhena e um crédito de 2.166,26 sacas de 60Kg de soja em favor 

de Paulo de Vilhena Ferreira. 

 

Assim, levando em consideração a cotação da soja 

segundo o Biomercado em 17/03/2015, conforme determina a Lei 11.101, a 

qual era de R$ 62,20 (sessenta e dois reais e vinte centavos) a saca de 60Kg, 

restaria em favor de Tania Maria Menna Barreto de Vilhena um crédito de R$ 

56.227,55 (54.239 ÷ 60 = 903,98 × 62,20 = 56.227,55) e em favor de Paulo de 

Vilhena Ferreira um crédito de R$ 134.741,37 (129.946 ÷ 60 = 2.166,26 × 62,20 

= 134.741,37). 

 

Soja - Bolsa de Chicago (CME Group) 
Fonte: http://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja/soja-indicadores-de-precos-
medios/2015-03-17 
Fechamento: 17/03/2015 

 

Estado Preço (R$/sc 60kg) Variação (%) Estado 

GO 57,00 0,00 GO 

MS 59,20 +0,85 MS 

MT 58,00 0,00 MT 
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Estado Preço (R$/sc 60kg) Variação (%) Estado 

PR 59,83 0,00 PR 

RS 62,20 0,00 RS 

 

Dessa forma, analisando atentamente todos os 

documentos juntados, bem como a divergência quanto aos créditos alegados e 

os comprovados, esse administrador não concorda com a divergência 

apresentada, devendo permanecer no edital o valor para R$ 63.157,26 

(sessenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), em 

favor de Tania Maria Menna Barreto de Vilhena e o valor de R$ 151.120,71 

(cento e cinquenta e um mil, cento e vinte reais e setenta e um centavos), em 

favor de Paulo de Vilhena Ferreira, ambos na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

 

23) BANCO DO BRASIL S/A (processo administrativo HC 

023/2016). 

 

  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. 

 

 Consta no edital o valor de R$ 12.569.583,31 (doze 

milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e 

trinta e um centavos), na classe III – credores quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa Recuperanda o Contrato de 

Câmbio nº 15085183, a Cédula de Crédito Bancário nº 21/00331-7, a Cédula de 

Produtor Rural Financeira nº 000386555, as Cédulas de Crédito Rural nº 

40/04543-9, 40/04907-8, 40/05256-7, 40/05439-X, 40/06306-2, 40/04551-X, 

40/04571-4, 40/04644-3, 40/04731-8, 40/05417-9, 40/05846-8, 40/06125-6, 

40/06135-3, 40/06169-8, 40/06294-5, 40/06415-8, 40/04619-2, 40/04643-5, 

40/04649-4, 40/04732-6, 40/05419-5, 40/05429-2, 40/05978-2, 40/06168-X, 
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40/06296-1; Contratos Auto-Atendimento nº 812549506, 812549582 e 

812325313; Contratos Securitização nº 96701161-7, 96701162-5, 96701163-3, 

96701164-1, 96701165-X e 96701166-8; Escrituras Públicas de Retificação da 

Escritura de Confissão de Dívida nº 4.662 e 4.250. 

 

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

instrumento nº 70065413031, interposto pelo credor contra a decisão que 

deferiu o processamento da recuperação judicial, tendo sido proferida a 

seguinte decisão: 

 

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.  
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. 

 

Após, houve a interposição do agravo de instrumento nº 

70066458902, contra a decisão contra acórdão acima referido que rejeitou as 

preliminares e deu parcial provimento ao agravo de instrumento provido em 

desfavor de HERTER CEREAIS LTDA. E OUTROS, em sede de recuperação 

judicial, tendo sido proferida a seguinte decisão: 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 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. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
embargado. Art. 535 do CPC. 
2. A decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos 
levantados em recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta. 
Precedentes. 
3. Pretensão do embargante de ver rediscutida matéria já 
apreciada por este Colegiado. Impossibilidade, segundo 
entendimento do STJ e desta Corte. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

 

Há ainda o recurso especial nº 70068027168 interposto 

pelo credor em face do acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que rejeitou as 

preliminares, confirmando a decisão de 1º grau que deferiu a suspensão das 

execuções que tramitam contra os sócios das agravadas, bem como deferiu o 

pedido da recuperação judicial das firmas individuais dos sócios da 

Recuperanda, sendo que até a presente data não houve decisão definitiva a 

respeito, tendo apenas sido proferido a seguinte decisão: 

 

DENEGO o recurso especial do BANCO DO BRASIL, nos termos 
do art. 543-C, §7º, I, do CPC, tendo em vista o Recurso Especial 
REsp 1.33.3349/SP; 
- NEGO SEGUIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL, em 
relação às demais questões.  
- NEGO SEGUIMENTO ao recurso de HERTER CEREAIS LTDA, 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E OUTROS, EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e HERTER CEREAIS LTDA. 
Intimem-se. 
DES. PAULO ROBERTO LESSA FRANZ, 
3º VICE-PRESIDENTE. 

 

Não obstante, o credor apresentou agravo em recurso 

especial nº 70069142099, onde não há decisão definitiva até o presente 

momento. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Aduz o credor que 

no edital publicado anteriormente, restou listado crédito em seu favor, no valor 

de R$ 1.946.894,85, na Classe III – Credores Quirografários, referente a 

seguinte operação: 
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*CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO Nº 7168365, 

no valor de R$ 1.650.000,00 

 

Informa que não houve a especificação a que contrato 

se referia o valor constante no Edital, relacionando-o a fim de instruir a presente 

divergência/habilitação. 

 

Requer que o valor disponibilizado no edital seja 

individualizado por contrato. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto aos valores dos créditos relacionados. 

 

Junta BB conta garantida nº 33705739, BB giro 

empresa flex nº 33705742, BB giro empresa flex nº 33707151, Adiantamento a 

Depositantes nº 50/00012, Crédito Agroindustrial nº 17/09716 (20/00227-0), 

PARCELAMENTO – MERCADO nº 17/23042 e ACC nº 15085183. 

 

Destaca-se que quanto aos contratos nº 33705739, 

33705742, 33707151, 50/00012, 17/09716 e 17/23042, considerando que o 

credor não faz qualquer divergência quanto aos valores disponibilizados, 

devem os mesmos permanecer no quadro geral de credores. 

 

Em relação ao contrato de câmbio nº 15085183, faz jus 

o credor a exclusão de tal crédito, tendo em vista que não se sujeita à 

recuperação judicial, nos termos do art. 49, §4º c/c art. 86, II, da Lei 11.101/05.  

 

Portanto, entende este administrador que deve ser 

excluído do quadro geral de credores o valor de R$ 5.437.659,50, conforme 

demonstrativo de cálculo juntado pelo credor: 

 

CONTRATO            VALOR PRINCIPAL          DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 

15085183                R$ 5.437.659,50                         R$ 7.766.386,11 

DEMAIS ENCARGOS                                                       R$ 1.934.842,76 
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TOTAL                    R$ 9.701.228,87 

 

As diferenças de taxas, deságios, encargos do BACEN 

(demais encargos), devem permanecer como crédito quirografário, no valor de 

R$ 1.934.842,76 (um milhão novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e 

quarenta e dois reais e setenta e seis centavos). 

 

Assim, considerando a divergência apresentada, 

concorda esse administrador nos seguintes termos: 

 

a) exclusão do quadro geral de credores, o valor de R$ 

7.766.386,11 (sete milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e 

oitenta e seis reais e onze centavos), relativos ao adiantamento de  contrato de 

câmbio nº 15085183;  

 

b) habilitação do valor de R$ 1.934.842,76, relativo às 

diferenças de taxas, deságios, encargos do BACEN e demais despesas da 

ACC nº 15085183, bem como habilitação do valor de R$ 2.807.143,30, relativo 

aos contratos nº 33705739, 33705742, 33707151, 50/00012, 17/09716 e 

17/23042, totalizando R$ 4.741.986,06 (quatro milhões, setecentos e quarenta 

e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos), na classe III – 

credores quirografários. 

 

 

24) NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S.A. (processo administrativo HC 024/2016). 

 

  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. 

 

 Constou em favor do credor NUFARM INDÚSTRIA 

QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A, no Edital, o valor de R$ 5.003.770,14, na 

Classe III – Credores Quirografários. 
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DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa Recuperanda os 

Instrumentos Particulares de Confissão de Dívidas nos valores de R$ 

429.115,39 e R$ 5.864.449,99 e as Notas Fiscais eletrônicas nº 30160, 28640 e 

28622. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Aduz que é credor 

da Recuperanda em razão do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, 

firmado em 23/09/2013, no valor de R$ 5.864.449,99 (cinco milhões, oitocentos 

e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos). 

 

Junta Instrumento Particular de Confissão de Dívida. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 5.864.449,99, na 

Classe III – Credores Quirografários. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito, apresentada fora do prazo, ou seja, 

em 25/04/2016, devendo para tanto ser recebida como retardatária, senão 

vejamos: 

 

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. 
§1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo 
único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou 
suas divergências quanto aos créditos relacionados. 
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, §1º, desta 
Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. 

 

O credor não junta cálculo atualizado do débito, 

juntando cálculo que conserva os mesmos valores do Instrumento Particular 
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firmado em 23/09/2013. 

 

Assim, considerando que o valor disponibilizado no 

edital é menor que o valor pretendido, e levando em consideração que o cálculo 

juntado pelo credor está defasado, não prejudicando assim a Recuperanda, faz 

jus a retificação do valor. 

 

Assim, concorda este administrador judicial com a 

presente retificação de crédito, passando a constar no edital o valor de R$ 

5.864.449,99 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e 

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

Quirografários, como retardatário, tendo em vista que apresentado fora do 

prazo. 

 

 

25) GENTIL RIZZATTI (processo administrativo HC 

025/2016). 

 

  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. 

 

 Constou em favor do credor GENTIL RIZZATI, no 

Edital, o valor de R$ 4.018.380,80, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos acerca do crédito. 

 

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

instrumento nº 70064309123, 70065667917 e 70066226226, interpostos pelo 

credor contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação tanto 

pelo grupo econômico das empresas quanto pelas pessoas físicas, tendo sido 

proferidas as seguintes decisões: 
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Nº 70064309123 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. DEFERIMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRELIMINARES 
REJEITADAS. 
1. A decisão que defere o pedido de recuperação judicial e 
concede parcialmente a tutela antecipada possui carga decisória, 
sendo, pois, recorrível. 
2. Recurso instruído com as cópias obrigatórias e facultativas 
previstas no art. 525, I e II, do CPC. 
3. Comprovada 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.  
4. Administrador judicial. Ausência de fundamentos para 
acolhimento do pleito de substituição. 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 
 
Nº 70065667917 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. 
CONTEÚDO DECISÓRIO. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS. PRELIMINARES REJEITADAS. 
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
embargado. Art. 535 do CPC. 
2. A decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos 
levantados em recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta. 
Precedentes. 
3. Pretensão da parte embargante de ver rediscutida matéria já 
apreciada por este Colegiado. Impossibilidade, segundo 
entendimento do STJ e desta Corte. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

 

O Agravo de Instrumento nº 70066226226, não possui 

decisão até o presente momento. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Alega que é 

credor da Recuperanda face ao contrato “Assunção e Confissão”, firmado em 

30/05/2011, na quantidade de 20.521,71 sacas de soja. Informou que desse 

crédito, já houve a dedução do pagamento da quantidade de 4.847 sacas de 

soja. Assim, possui um crédito de R$ 1.313.389,86. 

 

Aduziu ainda que possui também um contrato 

“Assunção e Confissão”, firmado em 13/12/2012, no valor de US$ 1.209.482,00 

(um milhão, duzentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove dólares norte-

americanos), o qual utilizando a cotação do dólar na data do deferimento da 

recuperação judicial importa em R$ 3.773.583,84. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 5.086.973,70 (R$ 

1.313.389,86 + R$ 3.773.583,84). 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito, apresentada dentro do prazo, ou seja, em 22/04/2016. 

 

O credor junta o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida nº 27/2011 e 27/2012. 

 

Analisando os documentos, observa-se que o contrato 

nº 27/2011, se trata de confissão de dívida relativa a quantidade de 

1.305.240Kg de soja da safra 2010/2011, correspondente a 21.754 sacas de 

60Kg, assim, faz jus o credor a habilitação do valor de R$ 1.313.389,86. 

 

Já em relação ao contrato nº 27/2012, “Assunção e 

Confissão”,  firmado em 13/12/2012, no valor de US$ 1.209.482,00, não faz jus 

a presente habilitação, tendo em vista que tal valor já restou deferido no 

parecer nº HC 026/16, exaurido por este administrador judicial. 

 

Assim, este Administrador Judicial concorda 

parcialmente com a presente habilitação, nos seguintes termos: 

 

a) concorda com a retificação do valor constante na 

Classe III – Credores Quirografários, passando a constar o valor de R$ 

1.313.389,86, (um milhão, trezentos e treze mil, trezentos e oitenta e nove reais 

e oitenta e seis centavos), relativo ao contrato nº 27/2011. 

 

b) não concorda com a retificação do valor de US$ 

1.209.482,00, relativo ao contrato nº 27/2012, eis que se trata de valor já 

deferido ao credor no parecer nº HC 026/16 exaurido por este administrador 

judicial. 

 

 

26) GENTIL RIZZATTI (processo administrativo HC 

026/2016). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 
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credores, foi considerado publicado no dia 06/04/2016, findando o prazo para 

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

 

Constou em favor do credor GENTIL RIZZATTI, no Edital,  o valor de R$ 

4.018.380,80, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos acerca do crédito. 

 

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

instrumento nº 70064309123, 70065667917 e 70066226226, interpostos pelo 

credor contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação tanto 

pelo grupo econômico das empresas quanto pelas pessoas físicas, tendo sido 

proferidas as seguintes decisões: 

 

Nº 70064309123 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. DEFERIMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRELIMINARES 
REJEITADAS. 
1. A decisão que defere o pedido de recuperação judicial e 
concede parcialmente a tutela antecipada possui carga decisória, 
sendo, pois, recorrível. 
2. Recurso instruído com as cópias obrigatórias e facultativas 
previstas no art. 525, I e II, do CPC. 
3. Comprovada 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.  
4. Administrador judicial. Ausência de fundamentos para 
acolhimento do pleito de substituição. 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 
 
Nº 70065667917 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. 
CONTEÚDO DECISÓRIO. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS. PRELIMINARES REJEITADAS. 
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
embargado. Art. 535 do CPC. 
2. A decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos 
levantados em recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta. 
Precedentes. 
3. Pretensão da parte embargante de ver rediscutida matéria já 
apreciada por este Colegiado. Impossibilidade, segundo 
entendimento do STJ e desta Corte. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

 

O Agravo de Instrumento nº 70066226226, não possui 

decisão até o presente momento. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: Alega que é 

credor da Recuperanda face ao contrato “Assunção e Confissão”, firmado em 

13/12/2012, no valor de US$ 1.209.482,00 (um milhão, duzentos e nove mil, 

quatrocentos e oitenta e nove dólares norte-americanos). 

 

Requer a habilitação do valor de US$ 1.209.482,00. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito, apresentada dentro do prazo, ou seja, em 22/04/2016. 

 

O credor junta o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida nº 27/2012. 

 

Analisando os documentos anexados, verifico que se 

trata de confissão de dívida do valor de US$ 1.209.482,00, o qual convertido 

em Reais na data do deferimento da recuperação judicial chega a R$ 

1.313.389,86. 

 

Assim, considerando os documentos anexados pelo 

credor, faz jus a presente divergência, devendo ser retificado o valor, passando 

a constar R$ 3.773.583,84 (US$ 1.209.482,00), na Classe III – Credores 

Quirografários, relativo contrato nº 27/2012. 

 

 

27) RENATO DA SILVA BRUM (processo administrativo 

RC 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. 

 

 Não constaram valores no Edital em favor do credor. 
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DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa Recuperanda 

documentos a respeito dos créditos. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor refere 

que seu crédito corresponde a ação trabalhista nº 000100580.2013.5.04.0611, 

movida em face de Pedro Luiz Herter e Herter Cereais Ltda. 

 

Junta cópia integral do processo nº 

000100580.2013.5.04.0611, com a certidão de habilitação de créditos 

atualizada até 14/04/2016.  

 

Assim, requer a habilitação do valor de R$ 72.118,57. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito. 

 

O credor apresenta documentos certificando um crédito 

no valor de R$ 72.118,57, relativo a ação trabalhista nº 

000100580.2013.5.04.0611. 

 

Entretanto, analisando a certidão da Vara do Trabalho, 

verifiquei que o valor devido ao credor é de R$ 59.637,78, sendo os demais 

valores relativos a honorários assistenciais, honorários do perito médico além 

de contribuição previdenciária e custas processuais. 

 

Dessa forma, considerando que apenas o valor de R$ 

59.637,78 tem como beneficiário o credor, esse Administrador concorda apenas 

com a habilitação do valor de R$ 59.637,78 (cinquenta e nove mil, seiscentos e 

trinta e sete reais e setenta e oito centavos), na Classe I – Credores 

Trabalhistas, em favor de Renato da Silva Brum, no Edital da Recuperanda 

Herter Cereais Ltda.  
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28) BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL - BRDE (processo administrativo RC 002/2016). 

 

  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. 

 

 Constaram valores em favor do credor BANCO 

REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE, no Edital 

das seguintes Recuperandas, na Classe II – Credores com garantia Real: 

 

 *MARIA ODILA A. T. PINTO – R$ 615.653,61  

 *MARGARETH M. P. HERTER – R$ 824.834,18  

 *FABIO P. HERTER – R$ 1.495.043,81  

 *PEDRO L. HERTER – R$ 1.704.875,14 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidas pela empresa Recuperanda as Cédulas 

de Crédito Rural nº 32.163, 32.186, 32.185, 38.467, 38.468, 47.968, 53.506, 

53.507, 53.508, 53.509; Cédula Bancária nº 53.505 e Escritura Pública de 

Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária nº 20.101. 

 

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

Instrumento nº 70064544851, interposto pelo credor, tendo sido proferida a 

seguinte decisão a respeito: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DEFERIMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. PRELIMINARES REJEITADAS. 
1. A decisão que defere o pedido de recuperação judicial e 
concede parcialmente a tutela antecipada possui carga decisória, 
sendo, pois, recorrível. 
2. Recurso instruído com as cópias obrigatórias e facultativas 
previstas no art. 525, I e II, do CPC. 
3. 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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PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 
 
 

Não obstante, interpôs ainda Embargos de Declaração 

nº 70066070723, tendo sido proferida a seguinte decisão a respeito: 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. CONTEÚDO 
DECISÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
PRELIMINARES REJEITADAS. 
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
embargado. Art. 535 do CPC. 
2. A decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos 
levantados em recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta. 
Precedentes. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

 

Por fim, interpôs Recurso Especial nº 70066569070, 

que não possui decisão final até o presente momento. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor alega 

que além dos créditos oriundos das Cédulas de Crédito Rural nºs 32.163, 

32.186, 32.185, 38.467, 38.468, 47.968, 47.969, 53.506, 53.507, 53.508, 

53.509,  e,  da Cédula Bancária nº 53.505, faz jus ainda a inclusão do crédito 

relativo a Escritura Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária 

nº 20.101. 

 

Requer portanto, a retificação do valor constante no 

edital, passando também a constar os valores dos contratos nos editais dos 

coobrigados. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito, apresentada dentro do prazo, ou seja, 

em 20/04/2016. 

 

 Primeiramente, cabe ressaltar a determinação do 

Agravo de Instrumento nº 70065413031, quanto ao prosseguimento da 

recuperação judicial com a apresentação de planos de recuperação, um para 

cada empresa do grupo, dessa forma, o credor deverá apresentar divergência 

para cada Recuperanda separadamente. 
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Os créditos estão garantidos pelas Cédulas de Crédito 

Rural nº 32.163, 32.186, 32.185, 38.467, 38.468, 47.968, 47.969, 53.506, 53.507, 

53.508, 53.509, Cédula de Crédito Bancária nº 53.505, bem como a Escritura 

Pública de Confissão de Dívidas com Garantia Hipotecária nº 20.101. 

 

Além dos contratos emitidos pelos devedores, requer 

ainda o credor a habilitação dos avalistas de cada um dos contratos. 

 

Os contratos estão devidamente autenticados com 

fotocópias fiéis dos autos nº 076/114.0001386-1. 

 

Os cálculos juntados observaram a data do pedido de 

recuperação judicial, ou seja, 17/03/2015. 

 

Analisando atentamente a Escritura Pública de 

Confissão de Dívidas nº 20.201, verifica-se que se trata de cessão fiduciária de 

Títulos do Tesouro Nacional. 

 

Vale transcrever a cláusula décima terceira do 

contrato: 

 

“GARANTIAS DO PRINCIPAL – Cessão de Créditos Mediante 
Condição Resolutiva: Os DEVEDORES ora cedem e transferem ao 

BRDE, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e na melhor 

forma de direito, a título de garantia, sob a condição resolutiva 

estipulada no Parágrafo Primeiro desta Clausula, 1.629 (hum mil 

seiscentos e vinte e nove) Certificados de Emissão do Tesouro Nacional, 

de que trata o parágrafo primeiro do Art. 21 do Decreto 2.702, de 

30.07.98, série CTN 0004 de valor unitário de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), no valor nominal total de R$ 1.629.000,00 (hum milhão 

seiscentos e vinte e nove mil reais), devidamente registrados junto à 

Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP, 

podendo ser utilizados como forma e meio de pagamento, pro-solvendo, 

nos termos do Parágrafo Segundo desta Clausula, do principal da 

dívida atualizado na forma da Clausula Segunda deste instrumento. 

Parágrafo Primeiro: A presente cessão é feita sob a condição resolutiva 

como garantia de adimplemento do principal da dívida atualizada 

conforme Clausula Segunda, de modo que, em ocorrendo o 
adimplemento integral da dívida, resolver-se-á a propriedade do BRDE, 

retornando os Certificados à propriedade dos DEVEDORES, 

independente de qualquer aviso ou DEVEDORES, independente de 

qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial. Parágrafo 

Segundo: Não ocorrendo o pagamento do principal da dívida 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  72 

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

 

 

atualizada, no seu vencimento, inclusive em decorrência de vencimento 

antecipado resultante de disposição contratual ou legal, ou de 

determinação judicial, restará consolidada a propriedade dos 

Certificados ora cedidos nas mãos do BRDE, desde já, AUTORIZADO, 

de forma irrevogável  e irretratável, a aplicar o valor resultante da 

alienação dos referidos certificados ou o seu valor de resgate na 

amortização ou liquidação da dívida”. 

 

Destaca-se que o próprio credor, no item “20” de sua 

divergência, reconhece a extraconcursalidade do contrato, e que se trata de 

cessão de crédito enquadrável no art. 49, §2º, da LRF. 

 

Quanto aos juros habilitados, o pedido não prospera, 

eis que se o capital foi cedido fiduciariamente, os juros enquanto acessórios 

também o foram. Ademais, o próprio credor confessa no item “19” de sua 

divergência, que não tem como aferir o valor exato dos juros incidentes.  

 

Assim, também por esse motivo, ante a falta de 

liquidez e certeza do valor habilitado, o mesmo não pode ser deferido. 

 

Em relação a emissão dos contratos referidos pelo 

credor tendo os demais como interveniente hipotecante e avalista, vale 

ressaltar o disposto no artigo 49, §1º, da Lei 11.101/05:  

 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.  

§1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam 

seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 
obrigados de regresso. 

 

Nesse sentido também, a decisão do Agravo de 

Instrumento nº 2188400-76.2014.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São 

Paulo/SP, que aduz: 

 
1. Agrava-se de decisão que, em execução movida pela 

agravada à agravante, rejeitou exceção de pré -executividade 

indeferida suspensão do processo, porque o deferimento da 

recuperação judicial da empresa da qual é sócia não afeta a 

situação dos coobrigados, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei 

11.101/05 (fls. 22/23).  

Diz-se necessária suspensão da execução, já que o crédito 

cobrado está inserido no Plano de Recuperação da devedora 
principal, a empresa ACP Mercantil Industrial Ltda. Demais, o 
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prosseguimento da execução resultará em dupla satisfação do 

referido crédito em favor da agravada.  

Outrossim, a decisão fere o disposto nos arts. 6º e 47 da Lei de 

Falências. Além disso, a manobra da agravada é ardilosa, pois 

executa diretamente os sócios daquela empresa em detrimento 

dos demais credores. Imperiosa, pois, a extensão dos efeitos da 

suspensão aos coobrigados.  

Também, a ação foi proposta no curso do prazo de 180 dias, 

estabelecido no parágrafo 4º, do art. 6º da Lei 11.101/05, do 

que incabível. A par disso, operou-se a novação de todas as 

dívidas abrangidas pela recuperação, extinguindo-as, nos 

termos do art. 59 da referida Lei. Pede efeito suspensivo até a 

este se julgue.  
Em meu afastamento (fl. 470), foi indeferido efeito suspensivo 

(fls. 471/472). Veio resposta (fls. 475/494).  

É o relatório.  

2. Recurso infundado. O deferimento de recuperação judicial 

autoriza suspensão de execuções em face da empresa, a teor do 

art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005. A medida, contudo, não 

beneficia os avalistas, pois autônomas suas obrigações, de 

natureza cambial. Noutras palavras, os avalistas assumem 

obrigação pessoal, respondendo perante o credor  

independentemente da condição de falida da sociedade 

devedora, inclusive da qual sejam sócios.  

Dessa forma, a Lei Falimentar é clara ao estabelecer que os 

credores do devedor em recuperação judicial conservam os 

direitos e privilégios contra os coobrigados (art. 49, § 1º), além 

de prever a manutenção das garantias preexistentes, do que se 

aplica também aos casos de falência.  

Cuida-se de entendimento pacificado da Terceira Seção do STJ:  
 “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

DEFERIMENTO. EMPRESA CO-EXECUTADA. PEDIDO 

DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS 

AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO 

CAMBIÁRIA AUTÔNOMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

SÚMULA 168/STJ. 1. Não há como abrigar agravo 

regimental que não logra desconstituir os fundamentos da 

decisão atacada. 2. Ambas as Turmas que compõem a 

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem 

entendimento de que o deferimento do pedido de 

processamento de recuperação judicial à empresa 

coexecutada não autoriza a suspensão da execução em 

relação a seus avalistas, por força da autonomia da 
obrigação cambiária. 3. Não cabem embargos de 

divergência quando a jurisprudência do Tribunal se 
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. (Súmula 

168/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (AgRg. Nos EREsp. 1.095.352/SP, Rel. Min, 

Luís Felipe Salomão, j. 22/05/2013)  

 

Além disso, embora a aprovação do plano de recuperação 

judicial implique novação dos créditos anteriores ao pedido, 

nos termos do art. 59 da referida Lei Falimentar, ressalva a 

manutenção das garantias preexistentes.  

Assim, também por esse motivo, inviável a suspensão da 

execução. Isso porque, inda que a devedora principal esteja, 

efetivamente, em recuperação judicial, não há como o bstar o 

prosseguimento da execução relativamente aos garantidores, 

sobretudo, porque, em verdade, a relação jurídica que os 

envolve não pode ser abalada pelos efeitos da recuperação 

judicial da devedora principal.  
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Nesse sentido, “a recuperação judicial prevista na Lei nº 

11.101, de 9.2.2005, não atinge os direitos de crédito detidos 

em face de obrigados de regresso em geral, podendo o 

respectivo titular exercê-lo em sua inteireza. (...) A relação 

jurídica envolvendo o avalista e o beneficiário das cambiais não 

pode ser abalada pelos efeitos da decisão que deferiu o 

processamento do pedido de recuperação judicial da devedora 

principal” (TJSP Agravo de Instrumento nº 7.117.360 -1 Matão, 

23ª Câmara de Direito Privado Relator: José Marcos Marrone j. 

07.03.07). 

É o que determina a letra do caput do art. 59 da Lei 

11.101/2005, ao dispor que “O plano de recuperação judicial 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o 
devedor e todos os credores a eles sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no parágrafo primeiro do 

artigo 50 desta Lei.”  

Nesse mesmo sentido, reconhece-se que “é verdade que o art. 59 

prevê que o plano de recuperação implica novação, novação que 

porém apenas abarca os credores sujeitos à recuperação, “sem 

prejuízo das garantias”. Relembre-se que quem está sujeito à 

recuperação é o credor, em sua relação com o devedor 

principal, não se estendendo tal sujeição aos garantes” (TJSP 

Agravo de Instrumento nº 7.126.147-7 Matão, 19ª Câmara de 

Direito Privado Relator: Manoel Justino Bezerra Filho j. 

22.05.07). 

Esse é o entendimento desta Câmara:  

 “EMBARGOS À EXECUÇÃO Habilitação do crédito em 

Plano de Recuperação Judicial a que se submete a 

devedora principal Pretensão de suspensão da execução 

movida contra avalistas do título - Descabimento 
Manutenção dos direitos e privilégios do credor em 

relação aos coobrigados, fiadores e obrigados em 

regresso - Inaplicabilidade da regra legal de suspensão 

aos coobrigados Art. 49, § 1º e 59 da Lei nº 11.101/05 

Não incidência dos efeitos da novação em relação às 

garantias existentes Determinação de prosseguimento da 

execução mantida - Recurso desprovido” (TJSP Agravo 

de Instrumento nº 0070931-48.2011 Matão, 15ª Câmara 

de Direito Privado, Rel. Manoel Mattos, v. un., j. em 

28/06/2011). 

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, DA LEI 

11.101/05 - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE EM QUE 

OS EXECUTADOS SÃO APENAS OS GARANTIDORES 

DA DÍVIDA - PERMANÊNCIA DOS DIREITOS E 

PRIVILÉGIOS DO CREDOR EM RELAÇÃO AOS 

COOBRIGADOS, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO 
ÀS GARANTIAS, MESMO APÓS A CONCESSÃO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO 

DIPOSTO NOS ARTIGOS 49, § 1º E 59, DA LEI 

11.101/05- DECISÃO ALTERADA-RECURSO PROVIDO” 

(TJSP Agravo de Instrumento nº 9002509-33.2009 São 

Paulo, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Edgard Jorge 

Lauand, v. un.,  j. em 04.08.2009).  

 

Por fim, não é demais ressaltar a orientação do STJ no sentido 

de que “Na legislação anterior (arts. 29 e 148 do Decreto -lei 

7.661/45), já vigorava o entendimento de que, mesmo habili tado 

o crédito, poderia o credor ajuizar ação contra os coobrigados, 

quer de origem cambial (aval e endosso), quer civil (fiança e 

direito de regresso). Esse sistema foi mantido pelo art. 49 da lei 

atual (Lei 11.101/05), ao determinar que 'os credores do 

devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 
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privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de 
regresso'. Para todos os efeitos, portanto, não há qualquer 

interferência na relação do credor com os coobrigados do 

devedor falido, liquidado ou em recuperação, de maneira que 

devem prosseguir normalmente quaisquer ações ou execuções 

contra eles ajuizadas” (STJ REsp. nº 1.025.358-RS, 3ª Turma, 

Relª. Minª Nancy Andrighi, j. 13.04.2010, DJe 14.05.2010).  

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso. 

Vicentini Barroso 

 

Tal entendimento já foi pacificado pelo Superior 

Tribunal de Justiça.  

 

Assim, tendo em vista que os contratos referidos 

pelo credor possuem as demais Recuperandas somente como 

interveniente hipotecante e avalista, não faz jus a habilitação dos créditos 

nessas Recuperandas, pois o aval não é objeto de novação, não se 

sujeitando assim a recuperação judicial.  

 

Ademais, esses valores já constam no quadro 

geral de credores dos devedores principais, não podendo esse 

administrador judicial concordar com a duplicidade da habilitação dos 

valores.  

 

Dessa forma, concorda esse administrador 

parcialmente a divergência apresentada: 

 

a) concorda com a retificação dos valores relativos 

às Cédulas de Crédito Rural nº 32.163, 32.186, 32.185, 38.467, 38.468, 47.968, 

47.969, 53.506, 53.507, 53.508, 53.509 e a Cédula de Crédito Bancária nº 

53.505, na classe II – credores com garantia real, entretanto somente devem 

permanecer no quadro geral de credores os valores referentes as cédulas 

emitidas pelos devedores principais, conforme discriminação abaixo: 

 

a.1) retificação do valor constante no edital da 

Recuperanda Maria Odila Abreu Terra 

Agropecuária, devendo constar o valor de R$ 
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602.942,20 (seiscentos e dois mil, novecentos e 

quarenta e dois reais e vinte centavos), na Classe II - 

Credores com Garantia Real, tendo em vista o 

cálculo anexado, bem como que valor excedente 

disponibilizado anteriormente se trata de valores dos 

contratos onde a Recuperanda figura apenas como 

avalista; 

 

a.2) retificação do valor constante no edital da 

Recuperanda Margareth Maria Pinto Agropecuária, 

devendo constar o valor de R$ 804.095,75 

(oitocentos e quatro mil, noventa e cinco reais e 

setenta e cinco centavos), na Classe II - Credores 

com Garantia Real, tendo em vista o cálculo 

anexado, bem como que valor excedente 

disponibilizado anteriormente se trata de valores dos 

contratos onde a Recuperanda figura apenas como 

avalista; 

 

a.3) retificação do valor constante no edital da 

Recuperanda Fabio Pinto Herter Agropecuária, 

devendo constar o valor de R$ 604.835,63 

(seiscentos e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco 

reais e sessenta e três centavos), na Classe II - 

Credores com Garantia Real, tendo em vista que o 

valor excedente disponibilizado anteriormente se trata 

de valores dos contratos onde a Recuperanda figura 

apenas como avalista; 

 

a.4) retificação do valor constante no edital da 

Recuperanda Pedro Luiz Herter Agropecuária, 

devendo constar o valor de R$ 2.595.083,10 (dois 

milhões, seiscentos e quatro mil, oitocentos e trinta e 

cinco reais e sessenta e três centavos), na Classe II - 
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Credores com Garantia Real, tendo em vista que o 

valor excedente disponibilizado anteriormente se trata 

de valores dos contratos onde a Recuperanda figura 

apenas como avalista; 

 

b) não concorda com a habilitação dos créditos em 

que as demais Recuperandas somente figuram como intervenientes 

hipotecantes e avalistas, pois o aval não é objeto de novação, não se sujeitando 

assim a recuperação judicial.  

 

c) não concorda com a habilitação do crédito relativo 

a Escritura Pública de Confissão de Dívidas nº 20.201, por se tratar de crédito 

garantido por cessão fiduciária, não se submetendo aos efeitos da recuperação. 

 

 

29) SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA 

(processo administrativo RC 003/2016). 

 

  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. 

 

 Constou no Edital, em favor do credor SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, o valor de R$ 966.708,50, na Classe II – 

Credores com Garantia Real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu um relatório onde consta um 

crédito no valor de R$ 631.292,00. 

 

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

Instrumento nº 70064996879, interposto pelo credor, tendo sido proferida a 

seguinte decisão: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DEFERIMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 
ACESSO A DOCUMENTOS CONTÁBEIS. 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.  
5. Acesso aos documentos contábeis que instruem o pedido. 
Recurso prejudicado, no ponto, ante a reconsideração por parte do 
juízo a quo. 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 
 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor alega 

que seu crédito é referente a contratos de compra e venda, espelhados pelas 

duplicatas mercantis nºs 009112, 014530, 009479, 008298 e 080012, 

totalizando o valor atualizado de R$ 966.708,50 (novecentos e sessenta e seis 

mil setecentos e oito reais e cinquenta centavos). 

 

Requer a habilitação do Crédito na Classe II – Credores 

com Garantia Real. 

 

Entende que o valor deve constar também no Edital dos 

sócios da Herter Cereais Ltda., quais sejam, Fabio Pinto Herter e Pedro Luiz 

Herter, face a garantia solidária efetuada sobre os contratos. 

 

Junta cópia integral do processo nº 076/1.13.0001471-

8, com os documentos referentes ao crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito, apresentada dentro do prazo, ou seja, em 22/04/2016. 

 

Junta Escritura Pública de Abertura de Crédito e 

Constituição de Garantia Hipotecária nº 5.274, sobre o imóvel matriculado sob o 
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nº 10.226, no valor de R$ 555.000,00, bem como a matricula relativa ao imóvel 

nº 10.226, do Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Tupanciretã. 

 

Cumpre ressaltar que o crédito em questão já restou 

analisado no Processo Administrativo RC 004/2016. 

 

Assim, não faz jus a presente divergência, tendo em 

vista que tal crédito já restou analisado no Processo Administrativo RC 

004/2016 da Recuperanda Herter Cereais Ltda. 

 

 

30) SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA 

(processo administrativo RC 004/2016). 

 

  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. 

 

Constou no Edital em favor do credor SYNGENTA 

PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, o valor de R$ 966.708,50, na Classe II – 

Credores com Garantia Real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu um relatório onde consta um 

crédito no valor de R$ 631.292,00. 

 

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

Instrumento nº 70064996879, interposto pelo credor, tendo sido proferida a 

seguinte decisão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DEFERIMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 
ACESSO A DOCUMENTOS CONTÁBEIS. TEMPESTIVIDADE. 
PRELIMINARES REJEITADAS. 
1. Preliminar de intempestividade rejeitada, porquanto houve a 
oposição de embargos de declaração, que foram recebidos pelo 
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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.  
5. Acesso aos documentos contábeis que instruem o pedido. 
Recurso prejudicado, no ponto, ante a reconsideração por parte do 
juízo a quo. 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor alega 

que seu crédito é referente a contratos de compra e venda, espelhados pelas 

duplicatas mercantis nº 009112, 014530, 009479, 008298 e 080012, totalizando 

o valor atualizado de R$ 966.708,50 (novecentos e sessenta e seis mil 

setecentos e oito reais e cinquenta centavos). 

 

Requer a habilitação do crédito na Classe II – Credores 

com Garantia Real. 

 

Aduz ainda que o valor deve constar também no Edital 

dos sócios da Herter Cereais Ltda., quais sejam, Fabio Pinto Herter e Pedro 

Luiz Herter, face a garantia solidária efetuada sobre os contratos. 

 

Junta cópia integral do processo nº 076/1.13.0001471-

8, com os documentos referentes ao crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito, apresentada dentro do prazo, ou seja, em 22/04/2016. 

 

Junta Escritura Pública de Abertura de Crédito e 

Constituição de Garantia Hipotecária nº 5.274, sobre o imóvel matriculado sob o 

nº 10.226, no valor de R$ 555.000,00, bem como a matrícula relativa ao imóvel 

nº 10.226, do Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Tupanciretã. 

 

Cumpre ressaltar que a empresa recuperanda Herter 

Cereais Ltda assumiu o papel de principal devedora da dívida, sendo o Sr. 
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Fabio Pinto Herter apenas interveniente garantidor. 

 

Dessa forma, este Administrador não concorda com a 

habilitação do valor do crédito nos Editais de Fábio Pinto Herter Agropecuária - 

ME e de Pedro Luiz Herter Agropecuária - ME, tendo em vista que a 

coobrigação não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, eis que haveria 

a multiplicidade na habilitação do crédito.  

 

Dessa forma, considerando que não há divergência 

quanto ao valor disponibilizado pela Recuperanda Herter Cereais Ltda no 

Edital, apenas requerendo que tal valor conste no quadro geral de credores dos 

coobrigados, deve permanecer no edital o valor de R$ 966.708,50 (novecentos 

e sessenta e seis mil setecentos e oito reais e cinquenta centavos), na Classe II 

– Credores com Garantia Real, somente no edital da Recuperanda Herter 

Cereais Ltda, eis que é a devedora principal dos contratos. 

 

 

31) BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. (processo 

administrativo RC 005/2016). 

 

  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. 

 

Constaram valores em favor do credor BADESUL 

DESENVOLVIMENTO S/A, no Edital da Recuperanda Fabio P. Herter, R$ 

2.805.513,83, Classe II – Credores com Garantia Real,  e,  ainda no Edital da 

Recuperanda Herter Cereais Ltda, R$ 1.296.935,02, na Classe II – Credores 

com Garantia Real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa Recuperanda a Cédula de 

Crédito Bancário nº 112/00551/01-4 com garantias hipotecárias sobre os 

imóveis matriculado sob o nº 11.702 no Registro de Imóveis de Tupanciretã, 
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matricula nº 14.178 no Registro de Imóveis de São Pedro do Sul e matricula nº 

25.089 no Registro de Imóveis de Santiago. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA: O credor alega 

que seus créditos são oriundos das Cédulas de Crédito Bancário FINAME nºs 

01.619.10.0301.4, 01.619.11.0096.6 e 01.016.11.0170.1, emitidas pela 

Recuperanda Fábio Pinto Herter Agropecuária,  totalizando um crédito de R$ 

2.805.513,83 em 17/03/2015. 

 

Afirma que a Recuperanda Herter Cereais Ltda, emitiu 

o contrato BNDES/AUTOMÁTICO/CEREALISTA nº 029/2012. 

 

Por fim, refere que os contratos possuem hipoteca 

sobre as Matrículas dos Imóveis nº 3.113, 11.702, 14.178, 25.089 e 3.847. 

 

Requer portanto, a retificação do valor para R$ 

4.322.211,53 (quatro milhões, trezentos e vinte e dois mil, duzentos e onze 

reais e cinquenta e três centavos). 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito, apresentada dentro do prazo, ou 

seja, em 22/04/2016. 

 

Primeiramente, cabe ressaltar a determinação do 

Agravo de Instrumento nº 70065413031, quanto ao prosseguimento da 

recuperação judicial com a apresentação de planos de recuperação, um para 

cada empresa do grupo, sendo que o credor deverá apresentar divergência 

para cada Recuperanda separadamente. 

 

Os créditos estão garantidos pelas Cédulas de Crédito 

Bancário FINAME nºs 01.619.10.0301.4, 01.619.11.0096.6 e 01.016.11.0170.1, 

contrato BNDES/AUTOMÁTICO/CEREALISTA nº 029/2012. 
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Junta Matrículas dos Imóveis nºs 3.113, 11.702, 14.178, 

25.089 e 3.847. 

 

Analisando os documentos juntados pelo credor, 

verifica-se que a atualização do cálculo está de acordo com a data do pedido 

de Recuperação judicial, ou seja, 17/03/2015. 

 

Cumpre ressaltar o contido no art. 49, §2º, da Lei 

11.101/05: 

 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 

§2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as 

condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive 

no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar 

estabelecido no plano de recuperação judicial. 

 

Assim, assiste razão o credor, concordando esse 

administrador com a habilitação do valor de R$ 4.322.211,53 (quatro milhões, 

trezentos e vinte e dois mil, duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos), 

visto que a atualização do cálculo juntado está de acordo com a data do pedido 

de Recuperação judicial, 17/03/2015, entretanto tal valor deve ser dividido entre 

as Recuperandas, conforme os contratos: 

 

Dessa forma, concorda esse administrador em parte 

com a divergência apresentada: 

 

a) permanência do valor de R$ 2.805.513,83 (dois 

milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e treze reais e oitenta e três 

centavos), no edital da Recuperanda Fabio P. Herter, na Classe II – Credores 

com Garantia Real, tendo em vista o cálculo anexado; 

 

b) retificação do valor de R$ 1.296.935,02, constante no 

Edital da Recuperanda Herter Cereais Ltda, passando a constar o valor de R$ 

1.516.697,70 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa e 
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sete reais e setenta centavos), na Classe II – Credores com Garantia Real, face 

ao cálculo anexado. 

 

 

32) AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 

(processo administrativo RC 006/2016). 

 

  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. 

 

Constou no Edital o valor de R$ 1.682.253,43, na 

classe II – credores com garantia real. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A recuperanda forneceu um relatório onde consta um 

crédito no valor de R$ 1.552.626,97. 

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DAS DIVERGÊNCIAS APRESENTADAS: O credor 

alega que seu crédito é relativo ao Contrato de Compra e Venda de Soja com 

Preço a Fixar, celebrado em 15/08/2013, da quantia de 3.000.000Kg de soja 

em grãos, equivalentes a 50.000 sacas de 60Kg. 

 

Aduz ainda que em face do inadimplemento, interpôs 

Ação de Execução para entrega de coisa certa, autuada sob o nº 27687-

55.2014.811.0041, na 3ª VC de Cuiabá/MT. Referiu ainda que o contrato possui 

hipoteca de 1º grau sobre o imóvel matriculado sob o nº 13.896. 

 

Alega ainda que, por força desse contrato adiantou a 

Recuperanda o valor de R$ 1.767.900,00 (um milhão setecentos e sessenta e 

sete mil e novecentos reais), sendo R$ 1.336.613,79 depositados diretamente 
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na conta da recuperanda e R$ 431.286,20, abatido da dívida reconhecida e 

confessada. 

 

Tão logo houve o descumprimento da obrigação por 

parte da Recuperanda, ensejou a sanção prevista na cláusula sexta, parágrafo 

primeiro do contrato de compra e venda, o qual previa a indenização por perdas 

e danos no percentual de 100% do preço da mercadoria.  

 

Requer a habilitação do valor decorrente da 

indenização no valor atualizado de R$ 3.548.000,00 (três milhões quinhentos e 

quarenta e oito mil), o valor de R$ 2.852.254,25 (dois milhões oitocentos e 

cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco 

centavos), a título de adiantamento do preço do produto, totalizando assim o 

valor de R$ 5.704.508,50 (cinco milhões setecentos e quatro mil quinhentos e 

oito reais e cinquenta centavos).   

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação e valor de seu crédito.  

 

Aduz o credor que por força da inadimplência da 

Recuperanda no contrato de compra e venda, faz jus ao pagamento de 

indenização em perdas e danos no valor de R$ R$ 3.548.000,00, 

correspondente a 50.000 sacas de soja. 

 

O credor junta Contrato de Compra e Venda, Matrícula 

do Imóvel nº 13.896, Escritura Pública de Garantia Hipotecária nº 6.961, 

comprovante de transferência de valores. 

 

Em relação a indenização em perdas e danos, segundo 

o artigo 413, do Código Civil, a cláusula penal deve ser reduzida 

equitativamente se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, o 

que é o caso. 

 

Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: 
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Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REDUÇÃO DO 
PERCENTUAL DE CLÁUSULAPENAL. ABUSIVIDADE. 
DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. CLAÚSULA 
PENAL. A cláusula penal estabelecida em 30% sobre o valor 
adimplido para a hipótese de inadimplemento do comprador 
caracteriza vantagem exagerada em benefício da vendedora e 
excessiva onerosidade para o comprador, justificando a 
manutenção da sentença que limitou a penalidade em 10% sobre o 
valor das parcelas a restituir ao autor. Precedentes. 
RESTITUIÇÃO. PARCELA ÚNICA. É abusiva a cláusula contratual 
que prevê a devolução dos valores pagos pelo adquirente de forma 
parcelada. A devolução deve ser imediata e em parcela única. 
Precedentes jurisprudenciais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
Mantidos, uma vez que o depósito foi realizado durante o tramitar 
do feito. Ademais, os demandados não se insurgiram com o valor 
atribuído à causa. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NEGO 
PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível Nº 
70059953927, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 
16/01/2015) 

 

Assim, a multa imposta é manifestamente excessiva e 

abusiva, não concordando esse administrador judicial com a habilitação do 

crédito relativo a multa. 

 

Em relação ao adiantamento no valor de U$S 

750.000,00, correspondente na época a R$ 1.336.613,79, o credor junta cálculo 

atualizado da dívida, observando a data do deferimento da recuperação judicial, 

o qual alcança o valor de R$ 2.852.254,25 (dois milhões oitocentos e cinquenta 

e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). 

 

Desta forma, concorda em parte esse administrador 

nos seguintes termos: 

 

a) concorda com a retificação do valor recebido a título 

de adiantamento, o qual atualizado perfaz o montante de R$ 2.852.254,25 (dois 

milhões oitocentos e cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos), na classe II – credores com garantia real, face ao 

registro da hipoteca sobre o imóvel matriculado sob o nº 13.896; 

 

b) não concorda com a habilitação do valor de R$ 

3.548.000,00, a título de indenização por perdas e danos, tendo em vista que a 
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mesma é manifestamente excessiva, ultrapassando inclusive o valor adiantado 

a Recuperanda e habilitado no edital. 

 

 

33) ITAÚ UNIBANCO S.A. (processo administrativo RC 

007/2016). 

 

  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. 

 

Constou no Edital da Recuperanda Herter Cereais Ltda, 

em favor do credor ITAÚ UNIBANCO S/A, os seguintes valores: 

 

*R$ 15.131.184,95, Classe II – Garantia Real 

*R$ 516.546,36, Classe III – Quirografário 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foram fornecidos pela empresa Recuperanda a Cédula de 

Crédito bancário nº 2011/137-6/75.157-0/301 e a Cédula de Crédito Bancário nº 

100112110007800. 

 

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

Instrumento nº 70065060444 e 70064712904, onde foram proferidas as 

seguintes decisões: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 70065060444. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. DEFERIMENTO. CONTEÚDO DECISÓRIO. 
TEMPESTIVIDADE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ACESSO A 
DOCUMENTOS CONTÁBEIS. 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 proferida em embargos de declaração opostos contra 
o comando judicial 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. O acesso aos documentos contábeis que instruem o pedido 
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deve ocorrer no cartório judicial, não na sede das recuperandas, 
mediante o desentranhamento, sob pena de ofensa aos princípios 
do contraditório e da ampla defesa. 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. 
 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 70064712904. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PROCESSAMENTO DO PEDIDO. CONTEÚDO 
DECISÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 
CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INSCRIÇÕES 
EXISTENTES ATÉ O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. 
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS. 
PRELIMINARES REJEITADAS. CASO CONCRETO. 
1. A decisão que defere o pedido de processamento da 
recuperação judicial e concede parcialmente a tutela antecipada 
possui carga decisória, sendo, pois, recorrível. 
2. Recurso instruído com as cópias obrigatórias e facultativas 
previstas no art. 525, I e II, do CPC. 
3. 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.  
4. 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. 
5. 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. 
6. Manutenção da posse dos bens móveis e imóveis durante o 
período da recuperação. Possibilidade. Observância ao princípio 
da preservação da empresa e manutenção da atividade produtiva 
(art. 47 da Lei n. 11.101/05).  
7. Acesso aos documentos contábeis que instruem o pedido. 
Recurso prejudicado, no ponto, ante a reconsideração por parte do 
juízo a quo 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

 

Após houve a interposição de Embargos de Declaração 

nº 70065346710, 70065428492 e 70066517517, tendo sido proferidas as 

seguintes decisões: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 70065346710. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO 
LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
E FALÊNCIA. 
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
embargado. Art. 535 do CPC. 
2. Pretensão da parte embargante de ver rediscutida matéria já 
apreciada. Impossibilidade, segundo entendimento do STJ e desta 
Corte. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS, EM DECISÃO 
MONOCRÁTICA. 
 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 70065428492. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO 
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INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
RECURSAL.  
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
embargado. Art. 535 do CPC. 
2. Pretensão da parte embargante de ver rediscutida matéria já 
apreciada. Impossibilidade, segundo entendimento do STJ e desta 
Corte. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS, EM DECISÃO 
MONOCRÁTICA. 
 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 70066517517. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
PROCESSAMENTO DO PEDIDO. CONTEÚDO DECISÓRIO. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CANCELAMENTO DE 
PROTESTOS E INSCRIÇÕES EXISTENTES ATÉ O 
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. DESCABIMENTO. 
MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS. PRELIMINARES 
REJEITADAS. CASO CONCRETO. 
1. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão 
embargado. Art. 535 do CPC. 
2. A decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos 
levantados em recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta. 
Precedentes. 
3. Pretensão da parte embargante de ver rediscutida matéria já 
apreciada por este Colegiado. Impossibilidade, segundo 
entendimento do STJ e desta Corte. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

 

Não obstante, interpôs ainda Recurso Especial nº 

70067464883, eu foi admitido, sem decisão definitiva até o presente momento. 

 

DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA: O credor alega 

que o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 00201175157019 por 

se tratar de crédito com garantia fiduciária, não pode estar relacionado no 

edital, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05. 

 

Em relação aos Contratos de Adiantamento de Câmbio 

para Exportação nº 103831960, 104334626 e 104598197, aduz que igualmente 

não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial por se tratar de operação 

de adiantamento, nos termos dos artigos 49, §4º e 86, inciso II, da Lei 

11.101/05. 

 

Quanto a Cédula de Crédito Bancário nº 

100112110007800, aduz que o valor atualizado até a data da recuperação 

judicial perfaz o valor de R$ 5.857.629,47 (cinco milhões, oitocentos e 

cinqüenta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e sete 
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centavos), requerendo a habilitação do valor no quadro geral de credores com 

garantia real. 

 

Por fim, aduz que a Cédula de Crédito Bancário nº 

543400025614 no valor de R$ 516.546,36 (quinhentos e dezesseis mil, 

quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), deve ser habilitado 

na Classe III – Credores Quirografários e não como Garantia Real inicialmente 

relacionado. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito, apresentada dentro do prazo, ou 

seja, em 22/04/2016. 

 

Primeiramente, cabe ressaltar a determinação do 

Agravo de Instrumento nº 70065413031, quanto ao prosseguimento da 

recuperação judicial com a apresentação de planos de recuperação, um para 

cada empresa do grupo, dessa forma, o credor deverá apresentar divergência 

para cada recuperanda separadamente. 

 

Alega o credor que o crédito oriundo da Cédula de 

Crédito Bancário nº 00201175157019 por se tratar de crédito com garantia 

fiduciária de bens móveis, não estaria sujeito a recuperação judicial.  

 

No entanto, analisando o documento 28, não há como 

averiguar se o registro é relativo a Cédula de Crédito Bancário nº 

00201175157019, pois o mesmo está incompleto. 

 

Cabe ressaltar o disposto no Decreto-Lei nº 911/69, in 

verbis: 

Art 1º O artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a 
ter a seguinte redação: 
"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 
domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, 
independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o 
alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas 
as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo 
com a lei civil e penal. 
§ 1º A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu 
instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, 
será obrigatòriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no 
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Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena 
de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados 

 

Assim, face a dificuldade em averiguar o registro do 

documento 28, não concorda esse administrador com a exclusão da cédula de 

crédito bancário nº 00201175157019 do edital. 

 

Em relação aos Contratos de Adiantamento de Câmbio 

para Exportação nº 103831960, 104334626 e 104598197, vale ressaltar que 

segundo o art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei no 4.728/65, somente os valores 

adiantados devem ser beneficiados com o disposto nos artigos 49, §4º, e 86, II, 

da Lei 11.101/05. 

 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 
§4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a 
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. 
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: 
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente 
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para 
exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei no 4.728, de 14 
de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive 
eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas 
específicas da autoridade competente; 

 

Dessa forma, considerando os valores adiantados por 

força dos contratos de câmbio nº 103831960, 104334626 e 104598197, faz jus 

o credor, a inclusão dos valores a título de acessórios e despesas dos referidos 

contratos, concordando esse administrador apenas com a exclusão do valor a 

título de adiantamento de R$ 5.299.012,50 (cinco milhões, duzentos e noventa 

e nove mil, doze reais e cinquenta centavos), face ao disposto nos artigos 49, 

§4º, e 86, II, da Lei n° 11.101/2005, devendo permanecer no edital os valores a 

título de despesas dos contratos e acessórios, no valor de R$ 5.036.497,10 

(cinco milhões, trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez 

centavos). 

 

Quanto a cédula de crédito bancário nº 

100112110007800, no valor atualizado de R$ 5.857.629,47 (cinco milhões, 

oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e 

sete centavos), faz jus o credor a permanência do crédito na Classe II – 

Credores com Garantia Real, face ao registro da hipoteca sobre o Imóvel 
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matriculado sob o nº 3.848 no Ofício de Registro de Imóveis de Tupanciretã 

(DOC. 145).  

 

Por fim, em relação à cédula de crédito bancário nº 

543400025614, no valor atualizado de R$ 516.546,36 (cinco milhões, 

oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e 

sete centavos), faz jus a habilitação do crédito na Classe III – Credores 

Quirografários, tendo em vista que o documento juntado, bem como o cálculo 

juntado observou a data do pedido de recuperação em 17/03/2015. 

  

Assim, esse administrador manifesta-se nos seguintes 

termos: 

 

a) não concorda com a exclusão do valor de R$ 

289.688,66 (duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos), relativo a cédula de crédito bancário nº 

00201175157019 devendo permanecer no Edital na Classe II – Credores com 

Garantia real, face a dificuldade na averiguação da legalidade do registro do 

doc. 28,  

b) concorda com a exclusão do valor a título de 

adiantamento de R$ 5.299.012,50 (cinco milhões, duzentos e noventa e nove 

mil, doze reais e cinquenta centavos), das ACC’s nº 103831960, 104334626 e 

104598197, face ao disposto nos artigos 49, §4º,  e 86, II, da Lei n° 

11.101/2005, devendo permanecer no edital somente os valores a título de 

despesas do contrato e acessórios, no valor de R$ 5.036.497,10 (cinco 

milhões, trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos), 

na Classe II – Credores com Garantia Real; 

 

c) concorda com a permanência do valor de R$ 

5.857.629,47 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e 

vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), na Classe II – Credores com 

Garantia Real, tendo em vista o registro da hipoteca no Ofício de Registro de 

Imóveis de Tupanciretã, junto à matrícula nº 3.848; 

 

d) concorda com a permanência do valor de R$ 
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516.546,36 (quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e 

trinta e seis centavos), na classe III, credores quirografários, tendo em vista que 

o cálculo juntado pelo credor observou a data do pedido de recuperação 

judicial. 

 

DIANTE DO EXPOSTO, deve ser retificado o montante 

disponibilizado no edital da Recuperanda Herter Cereais Ltda, devendo constar 

o valor de R$ 11.183.815,23 (onze milhões, cento e oitenta e três mil, 

oitocentos e quinze reais e vinte e três centavos), na Classe II – Credores com 

Garantia Real, bem como deverá permanecer o valor de R$ 516.546,36 

(quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e seis 

centavos), na classe III, Credores Quirografários. 

 

34) ANTONIO MOZZAQUATRO SEVERO (processo 

administrativo RC 008/2016). 

 

  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. 

 

Constou no Edital o valor de R$ 158.937,78 (cento e 

cinquenta e oito mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), 

na classe III – credores quirografários, em favor do credor. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não foram fornecidos pela empresa recuperanda 

documentos a respeito dos créditos.  

 

DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há agravo de 

instrumento interposto pelo credor. 

 

DAS DIVERGÊNCIAS APRESENTADAS: O credor 

refere que seu crédito é oriundo do Instrumento de Confissão de Dívida 

efetuado em 18/03/2014. 
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Aduziu que a Recuperanda reconheceu dever a quantia 

de 4.000 sacas de soja, se comprometendo ao pagamento da seguinte forma: 

 

 * 26/03/14 – R$ 60.000,00 

 * 30/11/14 – valor correspondente a 1.000 sacas soja 

 *30/05/15 -  valor correspondente a 2.000 sacas soja 

 

Referiu ainda que apenas foi adimplida a 1ª parcela, no 

valor de R$ 60.000,00. 

 

Junta cálculo atualizado até 06/05/2016.  

 

Assim, requer a habilitação do valor de R$ 258.107,49, 

referente as 3.000 sacas de soja em aberto, mais multa de 2,5% e clausula 

penal de 10%. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência de crédito. 

 

Conforme análise, a presente habilitação é 

intempestiva, pois o Edital foi publicado em 06.04.2016, findando o prazo para 

eventuais habilitações/divergências em 22.04.2016, tendo o credor apresentado 

habilitação somente em 05/05/2016. 

 

Ainda, analisando o cálculo, verifiquei que o mesmo 

tem como data 06/05/2016, ou seja, após a data do deferimento do pedido de 

recuperação judicial protocolado pela demandada em 17/03/2015. 

 

Já em relação as 3.000 sacas de soja, deve-se 

observar a cotação da soja segundo o Biomercado em 17/03/2015, conforme 

determina a Lei 11.101, a qual era de R$ 62,20 (sessenta e dois reais e vinte 

centavos) a saca de 60Kg.  

 

Assim, considerando o crédito equivalente a 3.000 
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sacas de 60Kg, faz jus o credor a habilitação do valor de R$ 186.600,00 (3.000 

×62,20 = 186.600,00), em favor do credor. 

 

Soja - Bolsa de Chicago (CME Group) 
Fonte: http://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/soja/soja-indicadores-de-precos-
medios/2015-03-17 
Fechamento: 17/03/2015 

 

Estado Preço (R$/sc 60kg) Variação (%) Estado 

GO 57,00 0,00 GO 

MS 59,20 +0,85 MS 

MT 58,00 0,00 MT 

PR 59,83 0,00 PR 

RS 62,20 0,00 RS 

 

Dessa forma, deve ser retificado o montante constante 

no Edital, passando a constar o valor de R$ 186.600,00 (cento e oitenta e seis 

mil seiscentos reais), na classe III – credores quirografários, em favor do 

credor, face a cotação da soja, segundo o Biomercado na data do deferimento 

da recuperação judicial, qual seja, em 17/03/2015, conforme determina a Lei 

11.101. 

 

3 – DA EXCLUSÃO DE ALGUNS CRÉDITOS 

 

Foi excluído o crédito do BANCO BRADESCO S.A., no 

valor de R$ 54.000,00, da recuperação judicial, conforme razões acma 

aduzidas. 

 

Por fim, as habilitações/divergências protocoladas por 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, no valor de R$ 2.357.731,69, 

JOSÉ DAVI NICOLOSO, no valor de R$ 379.117,43 e UNIÃO, no valor de R$ 

4.100.260,09, pelas razões acima expostas. 

 

 

4 - DOS REQUERIMENTOS: 

 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  96 

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

 

 

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 

 


