
Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Recuperação Judicial & Falências 

P ÁG .  1 

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

 

 

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA 
COMARCA DE AUGUSTO PESTANA/RS:  

 
 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

149/1.15.0000965-0 
 

 

 

 

 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial de 

AURÉLIO GOTTEMS-ME (em Recuperação Judicial), 

vem, perante Vossa Excelência, no cumprimento do 

art. 7º, §2º, da Lei 11.101/05, dizer e requerer o que 

segue: 

 

1. ESCLARECIMENTO INICIAL: 

 

 Este Administrador Judicial apresenta o atendimento no 

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

 

Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador 
judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e 
fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados 
pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou 
empresas especializadas. 
§2º O administrador judicial, com base nas informações e 
documentos colhidos na forma do caput e do §1º deste artigo, fará 
publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do §1º deste 
artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que 
as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos 
documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. 

 

Tendo em vista a publicação do edital com a relação de 

credores da Recuperanda  em 29.10.2015,  cujo prazo para habilitações e 

divergências encerrou em 13.11.2015,  o termo  final para este Administrador 

Judicial  apresentar  seus pareceres  finda em  01/02/2016. 

 

Assim, segue abaixo as impugnações/divergências e 

habilitações opostas pelos credores, minuciosamente e detalhadamente 

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

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

 

No prazo legal houve manifestação dos credores, 

PEDRO ANTONIO CARGNELUTTI, MBN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, 

SCANIA BANCO S.A., LUIZ CLAUDIO COSTA, SCHERER S.A. COMÉRCIO 

DE AUTOPEÇAS, BANCO RANDON S.A., JOÃO CARLOS VENDRUSCOLO, 

ESPÓLIO DE RODRIGO BECKER, GRACIANE KLAMT WILDNER, 

TECNIGRAN PROTEÇÃO DE GRÃO E SEMENTES LTDA., VEÍCULOS 

ALVORADA, VILMAR PAULO QUADROS DA SILVA, BANCO BRADESCO 

S.A.,  JUAREZ DA ROSA,  MAIQUEL RONAN DA ROSA,  AIRTON DA ROSA, 

CARLOS JONATAN BIGOLIN, TÂNIA VALDERES BIGOLIN, ANGELA 

PRZYBITOWICZ, JULIANA AOZANE DA ROSA, EDUARDO DA ROSA, 

NOBLE BRASIL S.A., BTG PACTUAL COMODITIES S.A.,  NUFARM 

INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACEUTICA S.A.,  AGROPECUÁRIA TIPUNA 

LTDA., RODRIGO SCARPELLINI CAMPOS, EDO HEIDRICH, DEORIDES 

POMPELINO CASAROTTO, AURÉLIO GOETTEMS,  DIPESUL VEÍCULOS 

LTDA., BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – 

BRDE, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S.A., 

BANCO PAN S.A.,  MOSAIC FERTIZANTES DO BRASIL LTDA, TRR 

LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA,  BANCO DO BRASIL S.A., JOSÉ ANTONIO 

HOCKMILLER RIBAS,  ITAU UNIBANCO S.A.,   DU PONT DO BRASIL S.A., 

JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA, NOVO BANCO 

CONTINENTAL S.A., GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA, NIDERA 

SEMENTES LTDA, MULTIGRAIN S.A., COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS REGIÃO DAS CULTURAS – SICREDI 

DAS CULTURAS RS,  AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, 

BANCO SAFRA S.A.,  VERO - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS 

LTDA, ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO (ALGAR AGRO), e 

BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. 

 

Destarte, a seguir a análise de cada uma das 

divergências e habilitações apresentadas: 
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(01) PEDRO ANTÔNIO CARGNELUTTI (processo 

administrativo AG 001/2015). 

 

 DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 25.130,88 (vinte e cinco 

mil, cento e trinta reais e oitenta e oito centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A recuperanda forneceu um extrato por produtos – 000001 

TRIGO COMÉRCIO, na quantidade de 61.734 kg. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor PEDRO ANTÔNIO CARGNELUTTI. 

 

O credor informa que possui depositado nos armazéns 

da Recuperanda, o montante de 61.734 kg de trigo, equivalente a 1.028,90 

sacas, sendo 863,27 sacas do trigo tipo PH78 e 165,63 sacas do trigo tipo 

PH73. 

Que o trigo foi calculado por preço defasado. 

 

Afirma que o saldo devedor é de R$ 33.424,74, e não 

R$ 25.130,88, conforme relacionado no Edital. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 33.424,74, como 

crédito quirografário. 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 
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Informa que o crédito foi calculado pelo preço defasado 

do trigo, requerendo a habilitação de R$ 33.424,74. 

 

Os documentos apresentados pelo credor, e pela 

Recuperanda, validam o crédito sobre 61.734 kg de trigo. 

 

O extrato fornecido pela Recuperanda descrimina o PH 

das cargas recebidas. Foi utilizada a cotação média do produto, ou seja, PH 78. 

 

Conforme cotação do trigo pela Coopatrigo e Cotrirosa, 

ora juntadas, o valor no dia 02.10.2015, é de R$ 25,00. 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 

02.10.2015. 

Vejamos: 

 

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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no Plano de Recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

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. 
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Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 61.734 

Kg de trigo ao valor de R$ 25,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a habilitação 

do valor de R$ 25.722,50 (61.734 Kg ÷ 60 Kg= 1028,90 × R$ 25,00 = R$ 

25.722,50). 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 25.722,50 (vinte e cinco mil, 

setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) é o que deve constar no 

Edital, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 

(02) MBN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.  (processo 

administrativo AG 002/2015). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

   Consta no edital o valor de R$ 866,66 (oitocentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda uma tabela com a relação 

de títulos vencidos. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor MBN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA . 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo da entrega 

de 03 unidades de Arlamax Bag Ecológico 900lt, representados pelas NF nº 

96.025 e 99.556. 

 

Informa que o valor descrito no edital pela recuperanda 

não corresponde a realidade, tendo em vista que não houve a inclusão dos 

juros de mora e multa. 

 

Requer a retificação do valor, passando a constar no 

edital o valor de R$ 1.445,07 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e 

sete centavos), na classe III – credores quirografários. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo da entrega de produtos, 

correspondendo assim seu crédito ao valor de R$ 1.445,07. 

 

Junta NF’s nº 96.025 e 99.556, bem como o cálculo do 

crédito. 

Analisando os documentos juntados, bem como o 

cálculo juntado observou a data do deferimento da recuperação judicial, merece 

ser acolhida a divergência apresentada. 

 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

ser retificado no edital o valor passando a contar R$ 1.445,07 (um mil 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), na classe III – credores 

quirografários. 

 

(03) SCANIA BANCO S.A. (processo administrativo 

AG 003/2015). 
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  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 4.410.425,00 (quatro 

milhões, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), na classe 

III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda extratos com espelho dos 

contratos firmados com o credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor SCANIA BANCO S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo das Cédulas 

de Crédito Bancário nº 23423, 23717, 23745, 23746, 23747, 23748, 24150, 

24151, 24174, 24175, 24236, 24785, 25567, 29521, 29523, 29596 e 29617. 

 

Aduziu que todas as cédulas bancárias estão 

garantidas por alienação fiduciária de veículos, requerendo a exclusão das 

mesmas do quadro geral de credores, nos termos do art. 49, §3º, da LRF. 

 

Junta as Cédulas de Crédito Bancário devidamente 

autenticadas com os respectivos comprovantes de registro da alienação 

fiduciária sobre os veículos. 

 

Dessa forma, requer a exclusão dos créditos do quadro 

geral de credores. 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência de crédito. 
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Aduz que seu crédito é oriundo das cédulas de crédito 

bancário com garantias de alienação fiduciária sobre veículos. 

 

Analisando os documentos anexados, verifica-se o 

registro das alienações fiduciárias restam comprovadas em todas as CCB’s 

anexadas pelo credor. 

 

Assim, faz jus o credor a exclusão do valor total de R$ 

4.410.425,00, nos termos do 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. 

 

Portanto, este administrador judicial concorda com a 

exclusão do valor de R$ 4.410.425,00 (quatro milhões, quatrocentos e dez mil, 

quatrocentos e vinte e cinco reais), da classe III – credores quirografários, 

relativos às CCB’s nº 23423, 23717, 23745, 23746, 23747, 23748, 24150, 

24151, 24174, 24175, 24236, 24785, 25567, 29521, 29523, 29596 e 29617, 

tendo em vista a comprovação do registro das garantias junto ao cartório 

competente. 
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(04) LUIZ CLAUDIO COSTA (processo 

administrativo AG 004/2015). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 2.480.535,00 (dois 

milhões, quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e trinta e cinco reais), na classe 

III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda cópia dos Contratos de 

Compra e Venda nº 111440 e 111392. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor LUIZ CLÁUDIO COSTA. 

O credor informa que seu crédito é oriundo de entrega 

de 1.800.000 kg de soja, relativos aos Contratos de Compra e Venda nº 111392 

e 111440. 

Aduziu ainda que o valor correto seria R$ 3.057.400,00, 

devendo o mesmo ser classificado com privilégio especial, face ao 

comprometimento dos devedores na prestação de garantia de fiança. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 

 

Informa que seu crédito é oriundo de depósito de 

1.800.000 kg de soja, ou seja 30.000 sacas de soja de 60kg, relativos aos 

Contratos de Compra e Venda nº 111392 e 111440, ambos com vencimento 

em 15/04/2016. 
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Primeiramente, em relação ao pedido de classificação 

como privilégio especial face a garantia prestada nos contratos, cabe ressaltar 

que a Carta de Fiança juntada pelo credor não esta assinada e tampouco 

registrada no cartório competente, não possuindo assim força probatória. 

 

Dessa forma, não faz jus o credor a classificação 

requerida. 

 

Aduziu ainda que o valor relacionado no edital não 

corresponde ao seu crédito. 

 

Cabe ressaltar que, conforme se verifica nos contratos 

juntados, se tratam de créditos não vencidos, portanto o administrador judicial 

deve balizar o valor dos créditos referente a cotação dos produtos na data do 

pedido de recuperação judicial, conforme aduz o artigo 9º, II da Lei 

11.101/2005: 

 

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; 

 

Dessa forma, esta data que deve balizar o valor do 

crédito referente a cotação dos produtos. 

 

A partir desta data, a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela recuperanda. 

 

Ainda, estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 
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(...) 

§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. 

  

Portanto, cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, 

podendo ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Assim, considerando o crédito equivalente a 1.800.00 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg em 02/10/2015, faz jus o 

credor a habilitação do valor de R$ 2.190.000,00 (1.800.000 Kg ÷ 60 Kg= 

30.000 × R$ 73,00 = R$ 2.190.000,00). 

 

Dessa forma, este administrador judicial entende que 

deve ser retificado no edital o valor passando a contar R$ 2.190.000,00  (dois 

milhões, cento e noventa mil reais), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

(05) SCHERER S.A. COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS 

(processo administrativo AG 005/2015). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 3.680,96 (três mil, 

seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda tabela com espelho dos 

títulos abertos com o credor, totalizando um crédito de R$ 3.680,96. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor SCHERER S.A. COMÉRCIO DE 

AUTOPEÇAS. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo das 

Duplicatas nº 183811, 183723, 184705, 184675, 185891, 186392, 186579, 

187396, 188168, 188937, 189504, 193072 e 193651. 

 

Aduziu assim que seu crédito corresponde ao valor de 

R$ 22.040,46 e não o valor de R$ 3.680,96 informado no edital. 

 

Requer a retificação do valor. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência de crédito. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo das duplicatas em 

aberto. 

Analisando os documentos anexados, faz jus o credor a 

retificação do valor. 

Portanto, este administrador judicial concorda com a 

retificação do valor no edital passando a constar R$ 22.058,06 (vinte e dois mil, 

cinquenta e oito reais e seis centavos), da classe III – credores quirografários, 

relativos às Duplicatas nº 183811, 183723, 184705, 184675, 185891, 186392, 

186579, 187396, 188168, 188937, 189504, 193072 e 193651. 

 

 

(06) BANCO RANDON S.A. (processo administrativo 

AG 006/2015). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 
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Consta no edital o valor de R$ 363.875,73 (trezentos e 

sessenta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e três 

centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda extratos com espelho das 

operações existentes com o credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor BANCO RANDON S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo das Cédulas 

de Crédito Bancário nº 7454 (saldo R$ 74.086,84), nº 15597 (saldo R$ 

64.754,00), nº 15984 (saldo R$ 49.990,68), nº 16221 (saldo R$ 103.082,94) e 

nº 84578 (saldo R$ 72.198,29). 

 

Aduziu que todas as cédulas bancárias estão 

garantidas por alienação fiduciária de veículos, requerendo a exclusão das 

mesmas nos termos do art. 49, §3º, da LRF. 

 

Junta CCB nº 7454, 15597, 15984, 16221 e 845778. 

Dessa forma, requer a exclusão dos créditos do quadro 

geral de credores. 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência de crédito. 

Aduz que seu crédito é oriundo das cédulas de crédito 

bancário com garantias de alienação fiduciária sobre veículos. 

 

Analisando os documentos anexados, verifica-se o 

registro da alienação fiduciária restou comprovada relativa as CCB’s nº  15597, 

15984, 16221 e 84578, junto ao cartório competente, qual seja DETRAN/RS. 
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Assim, em relação às cédulas referidas acima (nº 

(15597, 15984, 16221 e 84578), faz jus o credor a exclusão do valor total de R$ 

290.025,91, nos termos do 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. 

Porém, em relação à Cédula de Crédito Bancário nº 

7454, o credor não anexou comprovante do registro da alienação fiduciária 

junto ao cartório competente, qual seja, DETRAN/RS, não fazendo jus a 

exclusão do valor de R$ 74.086,84 do quadro geral de credores.  

 

Portanto, este administrador judicial concorda com os 

seguintes termos: 

a) exclusão do valor de R$ 290.025,91  (duzentos e 

noventa mil,  vinte e cinco reais e noventa e um centavos)   do Quadro Geral de 

Credores,  na classe III – credores quirografários, relativos às CCB’s nº 15597, 

15984, 16221 e 84578, tendo em vista a comprovação do registro junto ao 

cartório competente. 

 

b) permanência no edital do valor de R$ 74.086,84 

(setenta e quatro mil, oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), na classe 

III – Credores Quirografários, face à ausência de comprovação do registro da 

alienação fiduciária sobre o veículo. 
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(07) JOÃO CARLOS VENDRUSCULO (processo 

administrativo AG 007/2015). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 58.558,94 (cinquenta e 

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

classe III – credores quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu uma planilha, demonstrando a 

quantidade de trigo depositado pelo credor, 176.129 kg,  no valor de R$ 25,00 a 

saca de 60kg, resultando R$ 73.387,08; e 360 kg de soja, no valor de R$ 67,00 

a saca de 60 kg, resultando 402,00. 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor JOÃO CARLOS VENDRUSCULO. 

 

O credor informa que o valor relacionado no quadro 

geral de credores, corresponde ao seu crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de concordância quanto ao valor do crédito informado no quadro geral de 

credores. 

Assim, considerando que se trata de concordância ao 

valor do crédito, faz jus a permanência do valor no quadro geral de credores.  

 

Portanto, deve permanecer no Quadro Geral de 

Credores o valor de R$ 58.558,94 (cinquenta e oito mil,  quinhentos cinquenta e 

oito reais e noventa e quatro centavos), na classe III – credores quirografários). 
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(08) ESPÓLIO DE RODRIGO BECKER (processo 

administrativo AG 008/2015). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

    Consta no edital o valor de R$ 9.740,23 (nove mil, 

setecentos e quarenta reais e vinte e três centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda extratos com a soja 

fornecida pelo credor. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada manifestação de concordância pelo credor ESPÓLIO DE 

RODRIGO BECKER. 

O credor informa que seu crédito é aquele arrolado pela 

Recuperanda no edital, qual seja, R$ 9.740,23. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:  Trata-

se de concordância do valor apresentado pela Recuperanda. 

 

A viúva requer a habilitação do credito, requerendo 

apenas que passe a constar Espolio de Rodrigo Becker. 

 

Junta certidão de óbito, certidão de casamento e cópia 

da inicial dos autos da ação de inventário. 

 

Analisando os documentos juntados, merece ser 

acolhida a manifestação apresentada. 
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Portanto, este administrador judicial entende que deve 

ser retificado o nome constante no edital passando a constar ESPÓLIO DE 

RODRIGO BECKER, permanecendo o valor de R$ 9.740,23 (nove mil,  

setecentos e quarenta reais e vinte e três centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

(09) GRACIANE KLAMT WILDNER (processo 

administrativo AG 009/2015). 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

Consta no edital o valor de R$ 7.327,50 (sete mil,  

trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda uma tabela com a relação 

dos produtos depositados pelo credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor GRACIANE KLAMT WILDNER. 

 

Entende que o valor divulgado no edital está correto, 

pois corresponde ao valor atual da quantia certa depositada. 

 

No entanto, entende que por ser produto depositado, 

deve haver a alteração do crédito e imediata restituição da quantia certa ou o 

pagamento do valor correspondete. 

 

Junta nota fiscal de entrada do produto na 

Recuperanda. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

pedido de restituição do produto depositado, ou imediato pagamento do valor 

correspondente. 

 

O pedido de restituição, não pode ser aceito por este 

administrador, em vista de que a luz do 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 

artigo 85 da Lei 11.101/2005, cabendo apenas a ação de restituição em sede 

de falência e não em recuperação judicial, in verbis: 

 

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. 

 

Por outro lado o credor entende correto o valor 

constante no Edital, porquanto corresponde ao valor atual da quantia certa 

depositada. 

O pedido de restituição do produto deve ser indeferido.  

 

Portanto, este administrador judicial, entende que deve 

permanecer no Edital, o valor de R$ 7.327,50 (sete mil, trezentos e vinte e sete 

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

 

 

(10) TECNIGRAN PROTEÇÃO DE GRÃO E 

SEMENTES LTDA (processo administrativo AG 010/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 
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Consta no edital o valor de R$ 5.480,00 (cinco mil,  

quatrocentos e oitenta reais), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda uma tabela com a relação 

de títulos vencidos. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada habilitação pelo credor TECNIGRAN PROTEÇÃO DE GRÃO E 

SEMENTES LTDA. 

 

O credor informa que concorda com os valores 

expostos no Edital, pois correspondem exatamente à quantia devida pela 

Recuperanda, juntando Nota Fiscal e Boletos de Cobrança vencidos. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de concordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito corresponde ao exposto no Edital, 

ou seja, R$ 5.480,00. 

Junta documentos Nota Fiscal e boletos não pagos pela 

Recuperanda. 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

permanecer no edital o valor de R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta 

reais), na classe III – Credores Quirografários. 

 

(11) VEÍCULOS ALVORADA (processo 

administrativo AG 011/2015). 

 

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 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 159.709,30 (cento e 

cinquenta e nove mil,  setecentos e nove reais e trinta centavos), na classe III – 

Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A recuperanda forneceu uma tabela, com a posição de 

títulos em aberto, relativos as NF’s nº 15995-1, 16003-1, 16028-1, 5729-3, 3974 

e 3980, totalizando um crédito de R$ 2.769,30 em favor do credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor VEÍCULOS ALVORADA. 

 

O credor informa que seu crédito inicialmente 

correspondia ao valor de R$ 28.780,30. 

 

Em 15/12/2015, o credor enviou a este Administrador 

Judicial um ofício informando que o valor de R$ 23.100,00 referente a NF nº 

14518 foi integralmente liquidado pelo Banco Mercedes Benz do Brasil. 

Informou ainda que seu crédito passou a ser de R$ 5.680,30. 

 

Junta NF’s nº 14518, 15534, 3762, 15995, 3968, 3974, 

3975, 3980, 16003, 16028, 3993, 3994, 3995, 3996 e 161053. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Primeiramente, aduziu que seu crédito corresponderia 

ao valor de R$ 28.780,30. Após, através de ofício informou que seu crédito 

passou a ser R$ 5.680,30, tendo em vista o pagamento efetuado pelo Banco 

Mercedes Benz do Brasil. 
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Junta documentos. 

 

Analisando as NF’s anexadas pelo credor, faz jus a 

retificação do valor. 

 

Portanto, este administrador judicial concorda com a 

retificação do valor no edital, passando a constar o valor de R$ 5.680,30 (cinco 

mil,  seiscentos e oitenta reais e trinta centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

(12) VILMAR PAULO QUADROS DA SILVA 

(processo administrativo AG 012/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 36.637,50 (trinta e seis 

mil,  seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), na classe III – 

Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda extrato com a relação da 

soja fornecida pelo credor. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor VILMAR PAULO QUADROS DA SILVA. 

 

O credor informa que o valor descrito no edital pela 

Recuperanda corresponde ao seu crédito. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de concordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Não junta documentos. 

 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

permanecer no edital o valor de R$ 36.637,50 (trinta e seis mil, seiscentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

(13) BANCO BRADESCO S.A. (processo 

administrativo AG 014/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 5.865.556,00 (cinco 

milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), 

na classe III – credores quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda cópia do Contrato de 

Câmbio nº 131841132 e 130220450, Cédula Rural nº 201505021, bem como 

Certidão nº 8.908 dos Serviços de Registros Públicos de Entre-Ijuís. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor BANCO BRADESCO S.A. 

 

O credor informa que seu crédito sujeito a recuperação 

judicial é relativo  a Cédula Rural nº 201505021. 
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Aduz ainda que os Contratos de Câmbio nº 

000130220450 e 000131841132, devem ser excluídos da recuperação judicial 

por força do art. 49, §4º, c/c art. 86, II, da LRF, tendo em vista se tratar de 

adiantamento de contrato de câmbio. 

 

Por fim, em relação as cédulas de crédito bancário nº 

915448-5, 915466-3 e 915434-5, referiu que tais contratos devem ser excluídos 

da recuperação judicial face a alienação fiduciária entabulada neles. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação e valor dos créditos. 

 

Em relação a Cédula Rural nº 201505021 que o credor 

requer com a inclusão no Quadro Geral de Credores, verifica-se que a mesma 

foi devidamente registrada no Serviço de Registros Públicos da Comarca de 

Entre-Ijuís. 

 

Assim, merece permanecer no Quadro Geral de 

Credores o valor relativo a cédula acima referida, devendo apenas ser alterado 

o valor para R$ 1.020.567,63, tendo em vista que o cálculo juntado observou a 

data do pedido de recuperação judicial. 

 

 Em relação as ACC’s (000130220450 e 

000131841132), aduz que seu crédito deve ser excluído do quadro geral de 

credores, por força dos arts. 49, §4º, c/c 86, II, da LRF: 

 

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 
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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; 

 

Porém, somente não se sujeitam aos efeitos da 

recuperação judicial, os ADIANTAMENTOS dos contratos de câmbio, cujos 

valores o credor não aponta. 

 

Assim, considerando a ausência do cálculo apontando 

os valores que requer sejam excluídos relativo a ACC, não faz jus o credor a 

exclusão do crédito, tendo em vista que às diferenças de taxas, deságios, 

bonificações, juros de mora e demais despesas permanecem como crédito 

quirografário, pois são acessórios, portanto sujeitos aos efeitos da recuperação 

judicial. 

 

Por fim, requer a exclusão dos valores relativos as 

Cédulas de Crédito Bancário nº 915448-5, 915466-3 e 915434-5, face a 

alienação fiduciária entabulada neles. 

 

Analisando as referidas Cédulas de Crédito Bancário, 

observa-se que as mesmas possuem alienação fiduciária sobre veículos, os 

quais restaram devidamente registrados junto ao Departamento de Trânsito – 

Detran. 

 

Dessa forma, considerando que as garantias dadas nas 

Cédulas de Crédito Bancário nº 915448-5, 915466-3 e 915434-5, restaram 

devidamente comprovadas, faz jus o credor a exclusão do valor de R$ 

3.241.512,00, conforme relação de fl. 154 dos autos.  

 

Portanto, este administrador judicial concorda com os 

seguintes termos: 

a) concorda com a permanência do crédito relativo a 

Cédula Rural nº 201505021 no Quadro Geral de Credores, devendo ser 

alterado o valor para R$ 1.020.567,63 (um milhão, vinte mil,  quinhentos e 

sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), bem como sua classificação, 
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passando para a classe II – credores com garantia real, tendo em vista que o 

registro do contrato no Serviço de Registros Públicos da Comarca de Entre-

Ijuís, bem como que o cálculo juntado observou a data do pedido de 

recuperação judicial; 

 

b) não concorda com a exclusão dos créditos relativos 

as ACC’s nº 000130220450 e 000131841132, tendo em vista a ausência de 

cálculo apontando os valores que requer sejam excluídos a título de 

ADIANTAMENTOS, devendo permanecer o valor para R$ 3.244.800,00 (três 

milhões, duzentos e quarenta e quatro mil EW  oitocentos reais), na classe III – 

credores quirografários; 

c) concorda com a exclusão do valor de R$ 

3.241.512,00 (três milhões,  duzentos e quarenta e um mil,  quinhentos e doze 

reais), da classe III – credores quirografários, relativo as Cédulas de Crédito 

Bancário nº 915448-5, 915466-3 e 915434-5, tendo em vista que restaram 

devidamente comprovadas o registro das garantias. 

 

Assim, deverão permanecer habilitados no Quadro 

Geral de Credores os seguintes valores: na classe II – credores com garantia 

real o valor de R$ 1.020.567,63 (um milhão vinte mil quinhentos e sessenta e 

sete reais e sessenta e três centavos) e na classe III – Credores Quirografários 

o valor de R$ 3.244.800,00 (três milhões duzentos e quarenta e quatro mil 

oitocentos reais). 

 

(14) JUAREZ DA ROSA (processo administrativo AG 

015/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 74.838,20 (setenta e 

quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), na classe III – 

Credores Quirografários. 
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DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu um extrato por produtos – 000001 

SOJA COMÉRCIO, na quantidade de 61.280 kg. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor JUAREZ DA ROSA. 

O credor informa que seu crédito é oriundo de entrega 

de 61.280 kg de soja ao preço de R$ 82,00 a saca de 60 kg, nos termos do 

avençado com Eduardo da Rosa e estipulado no contrato deste. 

 

Que quando da apresentação do crédito a quantidade 

foi a mesma, mas foi considerado preço inferior. 

 

Afirma que o saldo devedor é de R$ 83.749,33, e não 

R$ 74.838,20, conforme relacionado no Edital. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 83.749,33, como 

crédito quirografário. 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 

 

Informa que seu crédito é oriundo de depósito de 

61.280 kg de soja, ou seja 1021,33 sacas de soja de 60kg, cujo valor por saca 

deve ser de R$ 82,00, totalizando R$ 83.749,33. 

 

Para comprovar o valor de seu crédito, junta contrato 

da Recuperanda com Eduardo Rosa, afirmando que como são da mesma 

família, o valor da soja seria o mesmo. 

 

Quanto ao sua soja, junta romaneio, demonstrando a 

quantidade em quilos, de soja DISPONÍVEL, com preço a fixar. 
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 Não há como este administrador, aceitar o valor do 

seja de R$ 82,00, com base em contrato havido com pessoa diversa do credor, 

mesmo sendo da mesma família. 

 

No romaneio apresentado, verifica-se a quantidade de 

soja, mas o preço por saca de 60 kg não está especificado, estando como 

preço a fixar. 

 

Os documentos apresentados pelo credor e pela 

Recuperanda validam a quantidade de soja entregue. 

 

Há duas modalidades de compra e fixação em relação 

a soja em grãos.  

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 

 

No caso, o soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja,  SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial, ou 

seja, 02.10.2015. 

Vejamos: 

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; 

 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Recuperação Judicial & Falências 

P ÁG .  28 

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

 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no Plano de Recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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. 

  

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 61.280 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a habilitação 

do valor de R$ 74.557,33 (61.280 Kg ÷ 60 Kg= 1021,33 × R$ 73,00 = R$ 

74.557,33). 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 74.557,33 (setenta e  quatro 

mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) é o que deve 

constar no Edital, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 

(15) MAIQUEL RONAN DA ROSA (processo 

administrativo 016/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 
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Consta no edital o valor de R$ 78.184,43 (setenta e oito 

mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), na classe III – 

Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda não forneceu documentos sobre este 

credor, afirmando que não encontrou informações cadastrais e de 

movimentação. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor MAIQUEL RONAN DA ROSA. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo de entrega 

de 64.020 kg de soja ao preço de R$ 82,00 a saca de 60 kg, nos termos do 

avençado com Eduardo da Rosa e estipulado no contrato deste. 

 

Que quando da apresentação do crédito a quantidade 

foi a mesma, mas foi considerado preço inferior. 

 

Afirma que o saldo devedor é de R$ 87.494,00, e não 

R$ 78.184,43, conforme relacionado no Edital. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 87.494,00, como 

crédito quirografário. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 

 

Informa que seu crédito é oriundo de depósito de 

64.020 kg de soja, cujo valor por saca de 60 kg deve ser de R$ 82,00, 

totalizando R$ 87.494,00. 
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Para comprovar o valor de seu crédito, junta contrato 

da Recuperanda com Eduardo Rosa, afirmando que como são da mesma 

família, o valor da soja seria o mesmo. 

 

Quanto a sua soja, junta extrato por produto, 

devidamente autenticado, demonstrando que entregou a quantidade de 64.020 

kg de soja DISPONÍVEL, com preço a fixar. 

 

Não há como este administrador, aceitar o valor da soja 

de R$ 82,00, com base em contrato havido com pessoa diversa do credor, 

mesmo sendo da mesma família. 

 

No romaneio apresentado, verifica-se a quantidade de 

soja, mas o preço por saca de 60 kg não está especificado, estando como 

preço a fixar. 

 

Os documentos apresentados pelo credor validam a 

quantidade de soja entregue. 

 

Há duas modalidades de compra e fixação em relação 

a soja em grãos.  

 

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 

 

No caso, a soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja,  SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 
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O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial, ou 

seja, 02.10.2015. 

Vejamos: 

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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no Plano de Recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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. 

  

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 64.020 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a habilitação 

do valor de R$ 77.891,00 (64.020 Kg ÷ 60 Kg= 1067 × R$ 73,00 = R$ 

77.891,00). 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 77.891,00 (setenta e sete mil, 

oitocentos e noventa e um reais) é o que deve constar no Edital, na Classe III – 

Credores Quirografários. 
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(16) AIRTON DA ROSA (processo administrativo AG 

017/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 174.638,75 (cento e 

setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), 

na classe III – Credores Quirografários. 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu um extrato por produtos – 000001 

SOJA COMÉRCIO, na quantidade de 143.000 kg. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor AIRTON DA ROSA. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo de entrega 

de 143.000 kg de soja ao preço de R$ 82,00 a saca de 60 kg, nos termos do 

avençado com Eduardo da Rosa e estipulado no contrato deste. 

 

Que quando da apresentação do crédito a quantidade 

foi a mesma, mas foi considerado preço inferior. 

 

Afirma que o saldo devedor é de R$ 195.433,33, e não 

R$ 174.638,75, conforme relacionado no Edital. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 195.433,33, como 

crédito quirografário. 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 
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Informa que seu crédito é oriundo de depósito de 

143.000 kg de soja, ou seja, 2383,33 sacas de soja de 60kg, cujo valor por 

saca deve ser de R$ 82,00, totalizando R$ 195.433,33. 

 

Para comprovar o valor de seu crédito, junta contrato 

da Recuperanda com Eduardo Rosa, afirmando que como são da mesma 

família, o valor da soja seria o mesmo. 

 

Quanto ao sua soja, junta romaneio, demonstrando a 

quantidade em quilos, de soja DISPONÍVEL, com preço a fixar. 

 

Não há como este administrador, aceitar o valor do seja 

de R$ 82,00, com base em contrato havido com pessoa diversa do credor, 

mesmo sendo da mesma família. 

 

No romaneio apresentado, verifica-se a quantidade de 

soja, mas o preço por saca de 60 kg não está especificado, estando como 

preço a fixar. 

Os documentos apresentados pelo credor e pela 

Recuperanda validam a quantidade de soja entregue. 

 

Há duas modalidades de compra e fixação em relação 

a soja em grãos.  

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 

 

No caso, a soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja,  SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Recuperação Judicial & Falências 

P ÁG .  34 

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

 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial, ou 

seja, 02.10.2015. 

Vejamos: 

 

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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no Plano de Recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

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. 

  

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 143.000 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a habilitação 

do valor de R$ 173.983,33 (143.000 Kg ÷ 60 Kg= 2383,33 × R$ 73,00 = R$ 

173.983,33). 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 173.983,33 (cento e setenta e 

três mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) é o que deve 

constar no Edital, na Classe III – Credores Quirografários. 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Recuperação Judicial & Falências 

P ÁG .  35 

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

 

 

(17) CARLOS JONATAN BIGOLIN (processo 

administrativo AG 018/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 43.671,91 (quarenta e 

três mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), na classe III 

– Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu um extrato por produtos – 000001 

SOJA COMÉRCIO, na quantidade de 12.940 kg, e um Contrato de Compra e 

Venda Preço Fixo nº 112069, na quantidade de 21.000 kg de SOJA 

DISPONÍVEL. 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor CARLOS JONATAN BIGOLIN. 

 

O credor informa que além do produto consubstanciado 

no contrato nº 112069, entregou um saldo em excesso de 12.940 kg de soja ao 

preço de R$ 81,50 a saca de 60 kg, nos termos do contrato. 

 

Que o excesso foi considerado quando da 

apresentação do crédito, todavia, considerado preço inferior por saca. 

 

Afirma que o saldo devedor é de R$ 45.445,75, e não 

R$ 43.671,91, conforme relacionado no Edital. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 45.445,75, como 

crédito quirografário. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 

 

Informa que ao crédito de 21.000 kg de soja, referente 

ao contrato nº 112069, deve ser acrescido crédito oriundo de depósito de 

12.940 kg de soja, cujo valor por saca deve ser de R$ 81,50, conforme 

contratado. 

Requer a habilitação total de R$ 45.445,75. 

 

Os documentos apresentados pelo credor, são os 

mesmos entregues a este Administrador Judicial, pela recuperanda, validando 

a quantidade de soja entregue. 

 

Há duas modalidades de compra e fixação em relação 

a soja em grãos.  

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 

No caso, a soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja,  SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o 

valor do crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

ou seja, 02.10.2015. 

 

Vejamos: 
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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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente 

a cotação dos produtos. 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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. 

 

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 33.940 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a 

habilitação do valor de R$ 41.293,66 (33.940 Kg ÷ 60 Kg= 565,66 × R$ 73,00 

= R$ 41.293,66). 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 41.293,66 (quarenta e um 

mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) é o que deve 

constar no Edital, na Classe III – Credores Quirografários. 
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(18) TÂNIA VALDERES BIGOLIN (processo AG 

administrativo 019/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 41.400,38 (quarenta e 

um mil, quatrocentos reais e trinta e oito centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu um extrato por produto – 000001 

SOJA COMÉRCIO, na quantidade de 11.080 kg, e um Contrato de Compra e 

Venda Preço Fixo nº 112068, na quantidade de 21.000 kg de SOJA 

DISPONÍVEL. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor TÂNIA VALDERES BIGOLIN. 

 

O credor informa que além do produto consubstanciado 

no contrato nº 112068, entregou um saldo em excesso de 11.080 kg de soja ao 

preço de R$ 81,50 a saca de 60 kg, nos termos do contrato. 

 

Que o excesso foi considerado quando da 

apresentação do crédito, todavia, considerado preço inferior por saca. 

 

Afirma que o saldo devedor é de R$ 42.919,25, e não 

R$ 41.400,38, conforme relacionado no Edital. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 42.919,25, como 

crédito quirografário. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 

 

Informa que ao crédito de 21.000 kg de soja, referente 

ao contrato nº 112068, deve ser acrescido crédito oriundo de depósito de 

11.080 kg de soja, cujo valor por saca deve ser de R$ 81,50, conforme 

contratado. 

 

Requer a habilitação total de R$ 42.919,25. 

 

Os documentos apresentados pelo credor, são os 

mesmos entregues a este Administrador Judicial, pela recuperanda, validando 

a quantidade de soja entregue. 

 

Há duas modalidades de compra e fixação em relação 

a soja em grãos.  

 

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 

 

No caso, a soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja, SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 

02.10.2015. 

 

Vejamos: 
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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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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. 

 

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 32.080 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a habilitação 

do valor de R$ 39.030,66 (32.080 Kg ÷ 60 Kg= 534,66 × R$ 73,00 = R$ 

39.030,66). 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 39.030,66 (trinta e nove mil, 

trinta reais e sessenta e seis centavos) é o que deve constar no Edital, na 

Classe III – Credores Quirografários. 
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(19) ANGELO PRZYBITOWICH (processo 

administrativo AG 020/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 290.171,83 (duzentos e 

noventa mil, cento e setenta e um reais e oitenta e três centavos), na classe III 

– Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda extratos com a descrição 

dos produtos fornecidos pelo credor e os Contratos de Compra e Venda nº 

111986 e 112025. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor ANGELO PRZYBITOWICH. 

 

O credor informa que o valor descrito no edital pela 

Recuperanda corresponde ao seu crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de concordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Junta documentos. 

 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

permanecer no edital o valor de R$ 290.171,83 (duzentos e noventa mil, cento 

e setenta e um reais e oitenta e três centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 
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20) JULIANA AOZANE DA ROSA (processo 

administrativo AG 021/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 126.497,08 (cento e 

vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oito centavos), na classe 

III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A recuperanda forneceu um extrato por produtos – 000001 

SOJA COMÉRCIO, na quantidade de 7.580 kg, e um Contrato de Compra e 

Venda Preço Fixo nº 112021, na quantidade de 90.000 kg de SOJA 

DISPONÍVEL. 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor JULIANA AOZANE DA ROSA. 

 

O credor informa que além do produto consubstanciado 

no contrato nº 112021, entregou um saldo em excesso de 7.580 kg de soja ao 

preço de R$ 80,00 a saca de 60 kg, nos termos do contrato. 

 

Que o excesso foi considerado quando da 

apresentação do crédito, todavia, considerado preço inferior por saca. 

 

Afirma que o saldo devedor é de R$ 130.106,66, e não 

R$ 126.497,08, conforme relacionado no Edital. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 130.106,66, como 

crédito quirografário. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 

 

Informa que ao crédito de 90.000 kg de soja, referente 

ao contrato nº 112021, deve ser acrescido crédito oriundo de depósito de 7.580 

kg de soja, cujo valor por saca deve ser de R$ 80,00, conforme contratado. 

 

Requer a habilitação total de R$ 130.106,66. 

 

Os documentos apresentados pelo credor, são os 

mesmos entregues a este Administrador Judicial, pela recuperanda, validando 

a quantidade de soja entregue. 

 

Há duas modalidades de compra e fixação em relação 

a soja em grãos.  

 

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 

 

No caso, a soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja,  SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 

02.10.2015. 

 

Vejamos: 
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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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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. 

 

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 97.580 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a habilitação 

do valor de R$ 118.722,33 (97.580 Kg ÷ 60 Kg= 1626,33 × R$ 73,00 = R$ 

118.722,33). 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 118.722,33 (cento e dezoito 

mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos) é o que deve 

constar no Edital, na Classe III – Credores Quirografários. 
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(21) EDUARDO DA ROSA (processo administrativo 

AG 022/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 46.820,28 (quarenta e 

seis mil, oitocentos e vinte reais e vinte e oito centavos), na classe III – 

Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A recuperanda forneceu um extrato por produtos – 000001 

SOJA COMÉRCIO, na quantidade de 13.410 kg, e um Contrato de Compra e 

Venda Preço Fixo nº 112095, na quantidade de 22.800 kg de SOJA 

DISPONÍVEL. 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor EDUARDO DA ROSA. 

 

O credor informa que além do produto consubstanciado 

no contrato nº 112095, entregou um saldo em excesso de 13.410 kg de soja ao 

preço de R$ 82,00 a saca de 60 kg, nos termos do contrato. 

 

Que o excesso foi considerado quando da 

apresentação do crédito, todavia, considerado preço inferior por saca. 

 

Afirma que o saldo devedor é de R$ 48.770,32, e não 

R$ 46.820,28, conforme relacionado no Edital. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 48.770,32, como 

crédito quirografário. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 

 

Informa que ao crédito de 22.800 kg de soja, referente 

ao contrato nº 112095, deve ser acrescido crédito oriundo de depósito de 

13.410 kg de soja, cujo valor por saca deve ser de R$ 82,00 conforme 

contratado. 

 

Requer a habilitação total de R$ 48.770,32. 

 

Os documentos apresentados pelo credor, são os 

mesmos entregues a este Administrador Judicial, pela recuperanda, validando 

a quantidade de soja entregue. 

 

Há duas modalidades de compra e fixação em relação 

a soja em grãos.  

 

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 

 

No caso, a soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja,  SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 

02.10.2015. 

 

Vejamos: 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Recuperação Judicial & Falências 

P ÁG .  47 

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

 

 

 

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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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. 

 

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 36.210 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a habilitação 

do valor de R$ 44.055,50 (36.210 Kg ÷ 60 Kg= 603,50 × R$ 73,00 = R$ 

44.055,50). 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 44.055,50 (quarenta e quatro 

mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) é o que deve constar no 

Edital, na Classe III – Credores Quirografários. 
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(22) NOBLE BRASIL S.A. (processo administrativo 

AG 023/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Não consta no edital o valor requerido pelo credor. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda Contrato de Compra de 

Soja nº 0002802-108, NF nº 1210431, Confirmação nº 746/2015. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada habilitação pelo credor NOBLE BRASIL S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo da compra 

de 6.000.000Kg de soja em grãos (contrato nº 0002802-108), ao valor de R$ 

73,00 a saca de 60Kg. Posteriormente foi entabulado o 1º aditivo ao contrato nº 

0002802-108, no qual foi prorrogada a data prevista para entrega, passando de 

10/07/2015 para 10/09/2015, alterando também o valor da saca de soja para 

R$ 76,00. 

Face ao inadimplemento do contrato, o credor informou 

a rescisão contratual, requerendo assim a habilitação de valor relativo a 

aplicação de multa moratória no percentual de 20% prevista no contrato mais 

1% de juros.  

 

Assim, requer a habilitação do seu crédito corresponde 

ao valor de R$ 1.549.784,40 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, 

setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos),  na classe III – 

credores quirografários. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo do inadimplemento 

contratual. 

Junta Contrato de Compra e Venda nº 0002802-108, 

bem como seu 1º aditivo, além da Notificação encaminhada à Recuperanda e 

sua Contra-notificação. 

 

O contrato de compra e venda juntado, bem como seu 

aditamento, prevê a rescisão contratual em sua cláusula 8.1, a qual aduz que 

quando a vendedora estiver em recuperação judicial, há possibilidade de 

rescisão contratual. 

 

Partindo desta premissa e analisando atentamente a 

notificação do credor a empresa Recuperanda, observa-se que a rescisão 

contratual ocorreu em 07/10/2015, ou seja, após a data de deferimento da 

recuperação judicial. Portanto, cabível o dispõe no artigo 49 da Lei nº 

11.101/05: 

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

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 

 

Assim, não estando devidamente constituído o crédito 

quando do deferimento do plano, o crédito não estará sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial. 

 

Dessa forma, este administrador judicial não concorda 

com o pedido de habilitação do valor requerido pelo credor, tendo em vista que 

a constituição da multa moratória no patamar de 20% se deu posteriormente ao 

deferimento da recuperação judicial, posição em 02/10/2015. 

 

(23) BTG PACTUAL COMMODITIES S.A. (processo 

administrativo AG 024/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 
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RECUPERANDA: O Edital previsto no art. 52, §1º, da LFR, com a relação dos 

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 4.575.713,33 (quatro 

milhões,  quinhentos e setenta e cinco mil,  setecentos e treze reais e trinta e 

três centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A recuperanda forneceu cópia dos contratos de compra e 

venda nº 1618/2015 e 848/2015. Forneceu ainda, em 16/12/2015, um ofício 

demonstrando que referente ao contrato nº 1618/2015, entregou 2.077.960Kgs 

de soja, restando um saldo devedor de 3.922.040Kgs em favor do credor. Já 

em relação ao contrato nº 848/2015, informou que não há saldo devedor, 

tampouco falta produto a entregar, tendo inclusive sido feita a quebra técnica. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor BTG PACTUAL COMMODITIES S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo de depósito 

de 18.500Tons de grãos de soja, relativos aos contratos de compra e venda nº 

1618 e 848. 

Aduziu ainda que foram entregues apenas 14.360Tons 

de grãos de soja, faltando ainda a entrega de 4.030Tons relativa  ao contrato nº 

848 (R$ 6.487.862,69), e 110Tons relativas ao contrato nº 1618 (R$ 

143.696,12).  Assim, o valor correspondente a soja faltante é R$ 6.631.558,00. 

 

Por fim, informou que em garantia ao contrato nº 848, a 

Recuperanda alienou fiduciariamente 37% do valor do contrato, através do 

Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel nº 

IAF 093/14, do imóvel matriculado sob o nº 1515 junto ao Registro de Imóveis 

de Entre-Ijuís. 
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Assim, requer que o valor de R$ 2.368.730,00, relativa 

a fração da garantia seja excluída na recuperação judicial, por força do art. 49, 

§3º, da LRF.  

 

Junta Contratos de Compra e Venda nº 848/2015 e 

1618/2015, comprovantes de transferências eletrônicas nos valores de R$ 

2.483.286,17, R$ 261.304,71, R$ 2.744.591,47, R$ 4.255.409,00, R$ 

2.657.093,92, R$ 888.582,48 e R$ 6.850.000,00, calculo datado em 

04/11/2015, Matriculas dos Imóveis nº 24.887, 096, 7998, 8441, 8999, 19263, 

19264 e o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem 

Imóvel e outras avenças nº IAF 093/14. 

 

Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito no 

valor de R$ 6.631.558,00, sendo reconhecida a extraconcursalidade do valor da 

garantia de R$ 2.368.730,00, com habilitação então do valor no edital de R$ 

4.262.828,00, que corresponde ao seu crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo de depósito de 

18.500Tons de grãos de soja, correspondendo assim seu crédito ao valor de 

R$ 6.631.558,00. 

 

Alega o credor que devido a garantia entabulada no 

Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel e 

outras avenças nº IAF 093/14, requer a exclusão do valor de R$ 2.368.730,00 

do edital, tendo em vista a garantia de 37% sobre o valor do contrato. 

 

Ocorre que analisando todos os documentos juntados 

pelo credor, o mesmo junta as matriculas dos imóveis nº 24.887, 096, 7998, 

8441, 8999, 19263 e 19264, sem anexar a matricula relativa ao imóvel alienado 

no Instrumento Particular, qual seja, Matricula nº 1515 do Registro de Imóveis 

de Entre-Ijuís. 
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Portanto, neste quesito, não faz jus o credor a exclusão 

do valor relativo a garantia prestada, face a ausência de comprovação da 

alienação fiduciária sobre o imóvel matriculado sob o nº 1515. 

 

Quanto ao calculo juntado pelo credor, observa-se que 

o mesmo tem como referencia de atualização a data de 04/11/2015. Assim, 

considerando que a data do deferimento da recuperação judicial foi em 

02/10/2015, não merece acolhida o cálculo juntado. 

 

Por fim, em relação as 4.140Tons faltantes, a 

Recuperanda informou que em relação ao contrato nº 1618/2015, houve a 

entrega de 2.077.960Kgs de soja, restando um saldo devedor de 3.922.040Kgs 

em favor do credor.  

 

Já em relação ao contrato nº 848/2015, informou que 

não há saldo devedor, tampouco falta produto a entregar, tendo inclusive sido 

feita a quebra técnica. 

 

Assim, faz jus o credor a habilitação de crédito relativo 

ao saldo devedor informado, qual seja, 3.922.040Kgs. 

 

No entanto, deverá ser observada a cotação da 

Coopatrigo e da Cotrirosa, ora juntadas, as quais estabelecem o valor de R$ 

73,00 a saca no dia 02.10.2015. 

 

Em relação a data, vale ressaltar o artigo 9º, II da Lei 

11.101/2005, determina que o valor do crédito seja atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, ou seja, 02.10.2015, senão vejamos: 

 

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; 

 

Assim, esta data que deve balizar o valor do crédito 

referente a cotação dos produtos. 
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A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

 

Estabelece também o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015, 

que: 

 

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, cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, 

podendo ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 

3.922.040Kgs de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a 

habilitação do valor de R$ 4.771.815,33 (3.922.040Kgs ÷ 60 Kg= 65.367 × R$ 

73,00 = R$ 4.771.815,33). 

 

Dessa forma, este administrador judicial concorda com 

a retificação do valor constante no edital, passando a constar o valor de R$ 

4.771.815,33 (quatro milhões,  setecentos e setenta e um mil,  oitocentos e 

quinze reais e trinta e três centavos), na classe III – credores quirografários, 

tendo em vista o valor da cotação da soja na data do pedido de recuperação 

judicial. 

 

(24) BTG PACTUAL COMMODITIES S.A. (processo 

administrativo AG  025/2015). 

  

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 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 4.575.713,33 (quatro 

milhões,  quinhentos e setenta e cinco mil,  setecentos e treze reais e trinta e 

três centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu cópia dos contratos de compra e 

venda nº 1618/2015 e 848/2015. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada habilitação de crédito pelo credor BTG PACTUAL COMMODITIES 

S.A. 

O credor informa que seu crédito é oriundo de depósito 

de 36.000 Tons de grãos de soja, relativos aos contratos de compra e venda 

POA nº 1538/2016, 1588/2016, 1640/2016, 1847/2016, 1848/2016 e 2106/2016, 

totalizando um crédito de R$ 45.350.000,00, com prazo de entrega em 

maio/2016. 

Aduziu que apesar dos contratos não estejam vencidos, 

requer sua habilitação nos termos do art. 49, §2º, da LRF. 

 

Junta Contratos de Compra e Venda POA nº 

1538/2016, 1588/2016, 1640/2016, 1847/2016, 1848/2016 e 2106/2016. 

 

Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito no 

valor de R$ 45.350.000,00 relativo aos contratos, bem como o reconhecimento 

da extraconcursalidade do valor de R$ 4.535.000,00 relativas as verbas 

rescisórias. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito. 
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Aduz que seu crédito é oriundo da promessa de 

entrega de 36.000 Tons de grãos de soja entre março a maio de 2016 

(contratos nº 1538/2016, 1588/2016, 1640/2016, 1847/2016, 1848/2016 e 

2106/2016), totalizando um crédito de R$ 45.350.000,00. 

 

Analisando os contratos anexados, verifica-se a 

previsão de entrega de produto pela Recuperanda para o ano de 2016, ou seja, 

trata-se de crédito não vencido. 

 

Ocorre que, em se tratando de contratos com 

vencimentos futuros, vale ressaltar a previsão contida no art. 476 do Código 

Civil: 

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 

 

Assim, tendo em vista que se trata de contratos com 

vencimento para 2016 para a entrega de produtos e considerando que não 

houve qualquer adiantamento de valores referentes aos contratos por parte da 

Habilitante, não pode o mesmo exigir qualquer obrigação da Recuperanda, 

ainda mais que tais obrigações devem ser recíprocas e contemporâneas. 

 

Dessa forma, não faz jus o credor a habilitação dos 

valores requeridos. 

Assim, este Administrador Judicial não concorda com o 

pedido de habilitação dos valores de R$ 45.350.000,00 no Quadro Geral de 

credores, tendo em vista que se trata de contratos ainda não vencidos e que 

não ocorreu qualquer contraprestação (adiantamento de valores ou pagamento 

antecipado) por parte da ora Habilitante. 

 

(25) NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S.A. (processo administrativo AG 026/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 
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eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 3.455.270,99 (três 

milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil,  duzentos e setenta reais e 

noventa e nove centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda uma tabela com descrição 

do saldo dos contratos firmados com o credor. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor NUFARM IND. QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo da entrega 

de produtos químicos fornecidos à Recuperanda, no valor total de R$ 

3.539.271,00. 

 

Junta Notas Fiscais eletrônicas e duplicatas, 

devidamente autenticadas. 

 

Requer a retificação do valor, passando a constar no 

edital o valor de R$ 3.539.271,00 (três milhões quinhentos e trinta e nove mil 

duzentos e setenta e um reais), na classe III – credores quirografários.    

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo da entrega de produtos 

químicos. 

Apresenta notas fiscais correspondentes ao valor do 

seu crédito. 
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Analisando atentamente as notas fiscais juntadas, 

verifica-se que a soma das mesmas correspondem ao valor requerido pelo 

credor, merecendo ser acolhida a divergência apresentada. 

 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

ser retificado no edital o valor passando a contar R$ 3.539.271,00 (três milhões, 

quinhentos e trinta e nove mil,  duzentos e setenta e um reais), na classe III – 

credores quirografários. 

 

 

(26) AGROPECUÁRIA TIPUANA LTDA e MIGUEL 

SCARPELLINI CAMPOS (processo administrativo AG 027/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 765.000,00 (setecentos 

e sessenta e cinco mil reais), e o valor de R$ 125.637,64 (cento e vinte e cinco 

mil,  seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ambos na 

classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda Contrato de Compra e 

Venda nº 111553. 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor AGROPECUÁRIA TIPUANA LTDA e 

MIGUEL SCARPELLINI CAMPOS. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo da entrega 

de grãos à Recuperanda. 
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Junta Contrato de Compra e Venda nº 111553 em 

nome da AGROPECUÁRIA TIPUANA LTDA, da venda de 600.000Kg se soja 

ao valor de R$ 76,50 a saca de 60Kg, bem como Contrato de Compra e Venda 

nº 112000 em nome de MIGUEL SCARPELLINI CAMPOS, da venda de 

52.850Kg de soja ao valor de R$ 78,50 a saca de 60Kg. 

 

Requer a retificação da classificação do valor, 

passando a ser classificado como privilégio especial. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de concordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda e discordância 

quanto a classificação do crédito. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo da entrega de grãos de 

soja. 

 

Aduziu ainda que, conforme art. 83, IV, da LRF, seu 

crédito deve ser classificado com privilégio especial. 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que art. 83, IV, da LRF , 

reporta aos artigos 963 e 964 do Código Civil, destacando assim o art. 963 que 

prevê que o privilégio especial somente compreende os bens que estiverem 

sujeitos, por expressa previsão legal, ao pagamento do crédito que ele 

favorece. 

 

Segundo, vale ressaltar o art. 83, do LRF, referido pelo 

credor: 

 

Art. 83, LRF. A classificação dos créditos na falência obedece à 

seguinte ordem: 

(...) 

IV – créditos com privilégio especial, a saber: 

a) os previstos no art. 964 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 

2002; 
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Assim, conforme verifica-se, o crédito com privilégio 

especial é a classificação aceita na falência, assim considerando que se trata 

de recuperação judicial, não é cabível o privilégio requerido pelo credor, 

devendo o mesmo permanecer como quirografário. 

 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

permanecer no edital o valor de R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco 

mil reais), e o valor de R$ 125.637,64 (cento e vinte e cinco mil,  seiscentos e 

trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ambos na classe III – 

Credores Quirografários. 

 

 

(27) RODRIGO SCARPELLINI CAMPOS (processo 

administrativo AG 028/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 1.333.122,11 (um 

milhão,  trezentos e trinta e três mil,  cento e vinte e dois reais e onze 

centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda extratos com a descrição 

da soja fornecida pelo credor, Contratos de Compra e Venda nº 112110, 

111431 e 111430. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor RODRIGO SCARPELLINI CAMPOS. 
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O credor informa que seu crédito é oriundo do 

fornecimento de grão de soja e milho, relativos aos contratos de compra e 

venda nº 111431 (1.800.000Kg milho), 111430 (600.000Kg milho) e 112110 

(111.400Kg soja em grão). 

 

Aduziu ainda que seu crédito corresponde a R$ 

1.357.880,46 e não o valor informado pela Recuperanda de R$ 1.333.102,11. 

 

Junta Contratos de Compra e Venda nº 111431, 

111430 e 112110. 

Requer a habilitação do valor de R$ 1.357.880,46, 

como crédito quirografário. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao rol de credores da Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo do fornecimento de 

grãos de soja e milho. 

Os documentos apresentados pelo credor são os 

mesmos entregues a este Administrador Judicial, pela Recuperanda, validando 

a quantidade de soja e milho entregues. 

 

Requer a habilitação total de R$ 1.357.880,46. 

 

Quanto a soja, há duas modalidades de compra e 

fixação em relação a soja em grãos.  

 

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 
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No caso, a soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja,  SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 

02.10.2015. 

Vejamos: 

 

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; 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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. 

 

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 111.400 

Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a habilitação 

do valor de R$ 135.536,66 (111.400 Kg ÷ 60 Kg= 1.856,66 × R$ 73,00 = R$ 

135.536,66). 
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Quanto ao milho, considerando o crédito total 

equivalente a 2.400.000 Kg de milho ao valor de R$ 25,00 a saca de 60 Kg, faz 

jus o credor a habilitação do valor de R$ 1.000.000,00 (2.400.000 Kg ÷ 60 Kg= 

40.000 × R$ 25,00 = R$ 1.000.000,00). 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 1.135.536,66 (hum milhão, 

cento e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e seis 

centavos) é o que deve constar no Edital, na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

 

(28) EDO HEIDRICH (processo administrativo ag 

029/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 52.074,10 (cinquenta e 

dois mil, setenta e quatro reais e dez centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu fichas, demonstrando a 

quantidade de soja e milho depositados pelo credor. 

 

Observou que não haviam informado o saldo da ficha 

do milho no Edital. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor EDO HEIDRICH. 

 

O credor informa que o valor constante do edital refere-

se somente ao depósito de 710 sacas de soja, sendo que conforme extrato 

fornecido pela recuperanda, a mesma deixou de somar o valor correspondente 

674 sacas de milho, que pela cotação da data do pedido, R$ 25,00 por saca, 

totalizam R$ 16.850,00. 

 

Em função desta diferença, entende que ao valor 

relacionado no edital deve ser acrescido R$ 16.850,00, resultando em um 

crédito de R$ 68.924,10. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 68.924,10, como 

crédito quirografário. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo de depósito de grãos de 

soja e milho, sendo que a quantidade de milho entregue não foi considerada no 

edital. 

 

Junta romaneios demonstrando a quantidade de milho 

entregue a Recuperanda, cotação do preço do milho em 05.10.2015, pela 

Câmera, notas fiscais de entrada e notas de produtor. 

 

A Recuperanda fornece documentos reconhecendo que 

não haviam informado saldo referente ao milho, validando a divergência do 

credor. 

Portanto, ao valor relacionado no Edital deve ser 

acrescido o valor referente ao depósito de milho, conforme requerido pelo 

credor. 

 

Dessa forma, entende este administrador judicial que 
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deve ser retificado o valor anteriormente relacionado no Edital, para lá constar 

R$ 68.924,10 (sessenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e dez 

centavos), na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 

 

29) DEORIDES POMPELINO GASPAROTTO 

(processo administrativo AG 030/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 190.488,95 (cento e 

noventa mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), na 

classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu fichas demonstrando a quantidade 

de 124.835 kg de soja, 93.431 kg de trigo,  e 4.826kg de milho, depositado pelo 

credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor DEORIDES POMPELINO GASPAROTTO. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo de depósito 

de 2080 sacas de soja, 80 sacas de milho e 1557 sacas de trigo. 

 

Que o trigo foi cotado pela recuperanda em R$ 25,00 

enquanto que o preço de mercado é de R$ 32,00. 
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Em função desta diferença, entende que ao valor 

relacionado no edital deve ser acrescido R$ 10.899,00, resultando em um 

crédito de R$ 201.387,95. 

 

Requer a habilitação do valor de R$ 201.387,95, como 

crédito quirografário. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo de depósito de grãos de 

soja, milho e trigo, sendo que o preço do trigo foi cotado abaixo do preço de 

mercado. 

 

Afirma que a Recuperanda cotou a saca de trigo a R$ 

25,00 quando deveria ter cotado ao preço de mercado, em R$ 32,00. 

 

Requer a habilitação total de R$ 201.387,95. 

 

Os documentos apresentados pelo credor, são os 

mesmos entregues a este Administrador Judicial, pela Recuperanda, validando 

a quantidade de soja, trigo e milho entregues. 

 

Ocorre que, conforme cotações da Coopatrigo e da 

Cotrirosa, ora juntadas, estabelecem os seguintes valores em 02.10.2015. 

 

R$ 73,00 soja 

R$ 25,50 milho 

R$ 25,00 trigo 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 

02.10.2015. 

 

Vejamos: 
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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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

 

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. 

  

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando os créditos de grãos entregues: 

 

SOJA = 124.835 kg ÷ 60 Kg= 2080,58 × R$ 73,00 = R$ 151.882,58 

MILHO = 4.826 kg ÷ 60 Kg= 80,43 × R$ 25,50 = R$ 2.051,05 

TRIGO = 93.431 kg ÷ 60 Kg= 1557,18 × R$ 25,00 = R$ 38.929,58 

TOTAL: R$ 192.863,21     

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 192.863,21 (cento e noventa e 

dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) é o que deve 

constar no Edital, na Classe III – Credores Quirografários. 
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30) AURÉLIO GOETTEMS   - ME (processo 

administrativo 031/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o crédito de R$ 159.709,30 (cento e 

cinquenta e nove mil, setecentos e nove reais e trinta centavos) declarados a 

favor VEÍCULOS ALVORADA LTDA, na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda alega tratar-se de um equivoco na 

declaração de credores, sendo que o crédito devido a credora Veículos 

Alvorada Ltda. é de R$ 2.209,30.  

 

Junta cédula de crédito bancário emitida a favor do 

Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A de nº 1590104749, mas não junta as notas 

fiscais de serviço relativo ao crédito que diz ter com a Veículos Alvorada. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: No prazo 

legal foi apresentada divergência pela própria Recuperanda AURÉLIO 

GOETTEMS. 

 

Informa que constou erroneamente um crédito em favor 

de VEÍCULOS ALVORADA LTDA no valor de R$ 159.709,30, na classe III – 

credores quirografários.   Referiu que referido crédito é relativo a uma nota de 

prestação de serviços no valor de R$ 2.209,30 e aquisição de um veiculo 

Mercedes Benz 2646-LS 6X4, no valor de R$ 157.500,00. 
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Requer a exclusão do valor de R$ 157.500,00 tendo em 

vista o entabulamento do contrato de financiamento nº 1590104749 junto ao 

Banco Mercedes Benz,     requerendo a permanência apenas do valor de R$ 

2.209,30 em favor de VEÍCULOS ALVORADA LTDA. 

 

Analisando os documentos juntados, faz jus a exclusão 

do valor de R$ 157.500,00, tendo em vista que tal crédito já restou relacionado 

no parecer apresentado a favor do Banco Mercedes Benz no processo 

administrativo nº AG 053/2015.  

 

Igualmente o valor de R$ 2.209,30 está incluso no 

processo administrativo nº AG 011/2015, em favor de Veículos Alvorada LTDA., 

cujo crédito total admitido por este Administrador foi de R$ 5.680,30 (cinco mil, 

seiscentos e oitenta reais e trinta centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

   

Dessa forma, este Administrador judicial confirma as 

declarações de crédito já analisadas nos processos administrativos de nºs AG 

053/2015 a favor do Banco Mercedes Benz S/A e 011/2015 a favor de Veículos 

Alvorada Ltda., conforme consta no Quadro Geral de Credores. 

 

 

32) AURÉLIO GOETTEMS   - ME (processo 

administrativo 032/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o crédito de R$ 2.118.233,30 (dois 

milhões, cento e dezoito mil, duzentos e trinta e três reais e trinta centavos) 

declarados a favor COMIL SILOS E SECADORES LTDA., na classe III – 

Credores Quirografários. 
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DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda alega tratar-se de um equivoco na 

declaração de credores, pois embora a existência de contrato firmado entre as 

partes para o fornecimento e instalação pela empresa Comil Silos e Secadores 

Ltda, de equipamentos (silo, elevadores, rosca transportadora, passarelas, 

etc,), os mesmos não foram devidamente instalados.     

 

Argumenta também que parte do pagamento seria 

efetuado diretamente pelo agente financiador (Banrisul) a empresa Comil, 

mediante a comprovação da execução/entrega dos equipamentos, o que não 

ocorreu. 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: No prazo 

legal foi apresentada divergência pela própria Recuperanda AURÉLIO 

GOETTEMS. 

Fundamenta seu pedido argumentado que a empresa 

Comil Silos e Secadores Ltda, fornecedora dos equipamentos (silo, elevadores, 

rosca transportadora, passarelas, etc,), ainda não efetuou a sua devida 

instalação dos mesmos.       

 

Junta pedidos, contratos, e fotos dos locais onde 

deveriam sido instalados os equipamentos. 

 

Requer a exclusão total do valor de R$ 2.118.233,30 

alegando nada dever a empresa Comil, eis que não se implementou a condição 

de pagamento. 

 

Analisando os documentos juntados, realmente há 

prova de que os equipamentos adquiridos,     embora tenham sido entregues no 

local contratado, não foram devidamente instalados, o que impede o 

adimplemento contratual, eis que a instalação depende de conhecimento 

técnico e faz parte do produto vendido pela empresa COMIL SILOS E 

SECADORES LTDA. 
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Ademais o valor efetivamente devido pela Recuperanda 

pelo parcial fornecimento da mercadoria vendida depende de pericia técnica, o 

que deve ser feito em processo ordinário próprio.  

 

O contrato firmado entre as partes traz obrigações 

recíprocas, não tendo a empresa fornecedora dos equipamentos satisfeito sua 

própria obrigação, qual seja, fornecer e instalar os equipamentos comprados 

pela Recuperanda.  

 

Assim, a empresa COMIL, a nosso ver, não pode ainda 

exigir o cumprimento do contrato pela Recuperanda (pagamento), se deixou de 

cumprir as obrigações que assumiu.  

 

Aplica-se à espécie, portanto, o art. 1.092 do Código 

Civil Brasileiro que traz em seu bojo a exceptio non adimpleti contractus, ou 

seja, aquele que não satisfez a própria obrigação não tem direito de reclamar 

(exigir) o implemento por parte do outro contratante.   

 

        

Dessa forma, este Administrador judicial entende pela 

exclusão do valor declarado equivocadamente pela Recuperanda no edital nº 

5670, publicado no DJE em 29/10/2015,     no valor de R$ 2.118.233,30 (dois 

milhões, cento e dezoito mil, duzentos e trinta e três reais e trinta centavos) a 

favor COMIL SILOS E SECADORES LTDA, na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

 

32) DIPESUL VEÍCULOS LTDA (processo 

administrativo AG 033/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 
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Consta no edital o valor de R$ 18.302,53 (dezoito mil,  

trezentos e dois reais e cinquenta e três centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecida uma tabela com a relação de títulos em 

aberto, totalizando um crédito de R$ 18.302,53 em favor do credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor DIPESUL VEÍCULOS LTDA. 

 

O credor informa que seu crédito na verdade 

corresponde ao valor de R$ 24.243,84, relativo as NF’s nº 000050447, 

0000510035, 000051037, 000051300, 000051496 e 000051803. 

 

Requer a retificação do valor. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito corresponde ao valor de R$ 

24.243,84 e não ao valor de R$ 18.302,53 constante no edital. 

 

Junta documentos. 

 

Analisando as NF’s anexadas pelo credor, bem como o 

cálculo juntado, faz jus a retificação do valor. 

 

Portanto, este administrador judicial concorda com a 

retificação do valor no edital, passando a constar o valor de R$ 24.243,84 (vinte 

e quatro mil,   duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), na 

classe III – Credores Quirografários. 
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33) BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL - BRDE (processo administrativo AG 034/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 5.014.741,82 (cinco 

milhões,  quatorze mil,  setecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois 

centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda um extrato com saldo 

vincendo e vencido de créditos. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor BANCO REGIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo das Cédulas 

nº 38.593, 38.540, 52.548, 60.218, 53.590, 52.554, 55.340 e 55.098. 

 

Aduziu que todas as cédulas estão garantidas por 

alienação fiduciária e/ou hipoteca, requerendo a retificação do valor constante 

no edital, passando a constar como correto o valor de R$ 14.608.820,50, como 

crédito com garantia real. 

 

Junta as Cédulas acima referidas, devidamente 

autenticadas com os comprovantes de registro da hipoteca junto ao registro de 

imóveis, com as respectivas matrículas. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência de crédito. 

 

 Aduz que seu crédito é oriundo das cédulas nº 

38.593, 38.540, 52.548, 60.218, 53.590, 52.554, 55.340 e 55.098, com 

garantias hipotecárias devidamente registradas. Junta os comprovantes dos 

registros com cópia das matrículas dos imóveis.  

 

 Junta ainda cálculo relativo a cada cédula, 

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

02/10/2015.  

 

 Analisando os documentos anexados, verifica-se 

comprovação dos registros junto ao Registro de Imóveis, bem como o registro 

das cédulas no Registro de Títulos e Documentos, bem como os cálculos 

juntados observaram à data do deferimento da recuperação judicial, fazendo 

jus à retificação do valor constante no edital. 

 

 Portanto, este administrador judicial concorda com a 

retificação do valor, devendo constar o valor de R$ 14.608.820,50 (quatorze 

milhões,  seiscentos e oito mil,  oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos), 

da classe II – credor com garantia real, relativos às cédulas nº 38.593, 38.540, 

52.548, 60.218, 53.590, 52.554, 55.340 e 55.098, tendo em vista a 

comprovação dos registros das garantias junto aos cartórios competentes, bem 

como os cálculos observaram a data do deferimento da recuperação judicial. 

 

 

34) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 

BANRISUL S.A. (processo administrativo AG  035/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 
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Consta no edital o valor de R$ 8.113.280,75 (oito 

milhões, cento e treze mil,  duzentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), 

na classe II – credores com garantia real,  e o valor de R$ 4.233.249,02 (quatro 

milhões, duzentos e trinta e três mil,  duzentos e quarenta e nove reais e dois 

centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda cópia das Cédulas de 

Crédito Comercial nº 14/00150-14/01380-14/01382 e 13/04041;  Contratos de 

Câmbio nº 130337863 e 131752668, Extratos Contábeis das Operações nº 

27984387, 27984965, 27985067, 27985178, 27985349, 27985256 e Extratos 

das contas nº 01.131.13.7041.0.01.1 e 01.111.14.1382.0.01.9. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL - BANRISUL S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo dos 

Contratos de Câmbio nº 130337863 e 131752668, das Cédulas de Crédito 

Comercial nº 01.131.13.7041.0, 01.131.13.7041.0 e 14/00150, 14/01380, 

1401382. 

 

Aduziu que o único crédito que deve ser classificado no 

quadro geral de credores é relativo a Cédula de Credito Comercial nº 14/00150, 

14/01380, 1401382, na classe II – credores com garantia real, face a hipoteca 

garantida nos imóveis matriculados sob o nº 6.486, 2.933, 6.305 e 6.306. 

 

Por fim, aduziu que os demais contratos devem ser 

excluídos da recuperação judicial por força do art. 49, §3º e §4º, c/c art. 86, II, 

da LRF, tendo em vista se tratar de contrato de câmbio e cédulas com garantia 

de alienação fiduciária. 
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Dessa forma, requer a habilitação do valor de R$ 

889.434,07, na classe II – credores com garantia real, e a exclusão dos demais 

créditos do Quadro Geral de Credores. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor e a classificação do crédito. 

 

Aduz que seu crédito relativo aos contratos de câmbio 

nº 130337863 e 131752668, devem ser excluídos do quadro geral de credores, 

por força dos arts. 49, §4º, c/c 86, II, da LRF: 

 

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; 

 

Porém, 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, portanto sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. 

 

Dessa forma, considerando os adiantamentos 

efetuados nos contratos de câmbio nº 130337863 (no valor de R$ 

2.998.040,00) e nº 131752668 (no valor de R$ 1.180.432,00), estes valores 

deverão ser excluídos do Quadro Geral de Credores, sendo que os demais 

encargos deverão permanecer como quirografário, no valor de R$ 59.140,10 

(câmbio nº 130337863) e o valor de R$ 3.446,18 (câmbio nº 131752668). 
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Em relação a exclusão do crédito referente a Cédula de 

Crédito Comercial nº 01.131.13.7041.0 (13/07041), por força da garantia de 

alienação fiduciária sobre os imóveis matriculados sob os nºs 6.486, 2.933 e 

6.306, analisando os documentos juntados, faz jus o credor a exclusão desse 

crédito no valor de R$ 7.403.519,75, tendo em vista a comprovação do registro 

das garantias nas matriculas dos imóveis, bem como o registro da cédula no 

Livro nº 3, do Serviço de Registros Públicos de Entre-Ijuís. 

 

Por fim, relativo a habilitação do crédito no valor de R$ 

889.434,04, na classe II – credores com garantia real, da Cédula de Crédito 

Comercial nº 14/00150, 14/01380 e 14/01382, faz jus o credor a habilitação do 

crédito, face a comprovação da garantia hipotecária sobre os imóveis 

matriculados sob os nºs 14.114, 6.486, 2.933 e 6.305,  bem como o registro da 

cédula no Livro nº 3, do Serviço de Registros Públicos de Entre-Ijuís.  

 

 Portanto, este administrador judicial concorda com os 

seguintes termos: 

 

 a.1) exclusão dos valores de R$ 2.998.040,00 e R$ 

1.180.432,00, totalizando o valor de R$ 4.178.472,00 (quatro milhões,  cento e 

setenta e oito mil,  quatrocentos e setenta e dois reais), do Quadro Geral de 

Credores, da classe III – credores quirografários (fl. 158 dos autos), relativos às 

ACC’s nº 130337863 e 13152668, tendo em vista se tratar de adiantamento de 

contratos de câmbio; 

 

 a.2) permanência dos valores de R$ 59.140,10 e R$ 

3.446,18, totalizando R$ 62.586,28 (setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e 

seis reais e vinte e oito centavos), na classe III – Credores Quirografários, 

relativo aos encargos financeiros (diferenças de taxas, deságios, bonificações, 

juros de mora), dos contratos de câmbio nº 130337863 e 131752668, face se 

tratar de acessórios, portanto sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; 

 

 b) exclusão do valor de R$ 7.403.519,75 (sete 

milhões,  quatrocentos e três mil,  quinhentos e dezenove reais e setenta e 

cinco centavos), da classe II – credores com garantia real, relativa a Cédula de 
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Crédito Comercial nº 01.131.13.7041.0 (13/07041), face a comprovação do 

registro da garantia de alienação fiduciária sobre os imóveis matriculados sob 

os nºs 6.486, 2.933 e 6.306; 

 

 c) permanência do valor relativo a Cédula de Crédito 

Comercial nº 14/00150, 14/01380 e 14/01382, devendo apenas ser retificado o 

valor passando a constar R$ 889.434,04 (oitocentos e oitenta e nove mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), na classe II – credores 

com garantia real, face a comprovação da garantia hipotecária sobre os imóveis 

matriculados sob os nºs 14.114, 6.486, 2.933 e 6.305,  bem como o registro da 

cédula no Livro nº 3, do Serviço de Registros Públicos de Entre-Ijuís. 

 

 Assim, permanecer habilitados no quadro geral de 

credores na classe II – credores com garantia real o valor de 889.434,04, e na 

classe III – Credores Quirografários o valor de R$ 62.586,28. 

 

35) BANCO PAN S.A. (PANAMERICANO – 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.) (PROCESSO ADMINISTRATIVO AG 

036/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão 

quinhentos mil reais), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda cópia do Contrato de 

Câmbio nº 131437692 com seu respectivo Instrumento Particular de Cessão 

Fiduciária em Garantia de Aplicações Financeiras. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor BANCO PAN S.A. (PANAMERICANO – 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.). 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo do contrato 

de adiantamento de câmbio nº 131437692, no valor contratual de USD 

2.760.905,58, equivalente na época (26/08/2015) a R$ 10.000.000,00. 

 

Aduziu ainda que procedeu a baixa do contrato de 

câmbio, procedendo a amortização do valor devido com os créditos dados 

fiduciariamente em garantia, conforme previsto na cláusula 2ª do Instrumento 

de Garantia de Cessão Fiduciária no valor de R$ 8.500.000,00. 

 

Assim, aduz que seu crédito corresponde ao valor de 

R$ 2.664.207,97, requerendo, portanto sua exclusão do quadro geral de 

credores, nos termos do art. 49, §4º, c/c art. 86, II, da LRF. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência da classificação do crédito. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo de adiantamento de 

crédito, requerendo assim sua exclusão, conforme determina os arts. 49, §4º e 

86, II, da LRF: 

 

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; 

 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Recuperação Judicial & Falências 

P ÁG .  79 

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

 

 

Ocorre que, o credor aduz que procedeu a baixa da 

cédula bancária junto ao Banco Central. 

 

Assim, considerando a baixa do contrato de câmbio 

junto ao Bacen, não faz jus o credor a exclusão do crédito, tendo em vista que 

o contrato perdeu a proteção prevista. 

 

Junta ainda cálculo relativo a cada cédula, não 

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

02/10/2015, utilizando como referência dia 05/10/2015.  

 

Em relação a cessão fiduciária, o credor junta o 

Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras, o qual 

não foi registrado junto ao Cartório de Títulos e Documentos. Ainda, quanto a 

alienação fiduciária do imóvel referido pelo credor, igualmente não há 

comprovação do registro da garantia. 

 

Portanto, este administrador judicial não concorda com 

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

1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), na classe III – credores 

quirografários, tendo em vista à baixa do contrato de câmbio junto ao BACEN  

perdendo assim a proteção prevista, bem como o cálculo juntado não observou 

a data do pedido de recuperação judicial. 

 

36) MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. 

(processo administrativo AG 037/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 681.298,00 (seiscentos e 

oitenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais), na classe III – Credores 

Quirografários. 
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DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecida pela Recuperanda uma tabela com a relação 

dos títulos vencidos. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL 

LTDA. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo da entrega 

de mercadorias e autorizações de carregamentos, no valor total de R$ 

716.948,00. 

Junta Notas Fiscais e comprovante de entregas 

devidamente assinadas e autenticadas, bem como quadro demonstrativo, onde 

discrimina cada contrato, pedido, data do lançamento, vencimento, nota fiscal 

correspondente e o valor. 

 

Informa que o valor descrito no edital pela recuperanda 

não corresponde a realidade, tendo em vista que não houve a inclusão dos 

juros de mora e multa. 

Requer a retificação do valor, passando a constar no 

edital o valor de R$ 716.948,00 (setecentos e dezesseis mil novecentos e 

quarenta e oito reais), na classe III – credores quirografários. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo da entrega de 

mercadorias e autorizações de carregamento, correspondendo assim seu 

crédito ao valor de R$ 716.948,00. 

 

Apresenta quadro demonstrativo e notas fiscais 

correspondentes. 
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Analisando atentamente o quadro apresentado pelo 

credor juntamente com os demais documentos apresentados, verifica-se que 

observou a data do deferimento da recuperação judicial, merecendo ser 

acolhida a divergência apresentada. 

 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

ser retificado no edital o valor passando a contar R$ 716.948,00 (setecentos e 

dezesseis mil, novecentos e quarenta e oito reais), na classe III – credores 

quirografários. 

 

 

37) TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA (processo 

administrativo AG 038/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 258.309,81 (duzentos e 

cinquenta e oito mil, trezentos e nove reais e oitenta e um centavos), na classe 

III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecida pela Recuperanda uma tabela com a relação 

de duplicatas vencidas. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA . 

 

O credor informa que o crédito que constou no Edital é 

parcial, eis que faltou a inclusão de uma nota fiscal. 
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Juntou relação de duplicatas lançadas até o dia 

30.09.2015 e com vencimento até o dia 30.10.2015, bem como notas fiscais 

correspondentes. 

 

Requer a correção do valor, passando a constar no 

edital o valor de R$ 268.842,20 (duzentos e sessenta e oito mil,  oitocentos e 

quarenta e dois reais e vinte centavos), na classe III – credores quirografários. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Conforme se verifica dos documentos, o crédito é 

oriundo da venda de combustível, correspondendo assim seu crédito ao valor 

de R$ 268.842,20. 

 

Junta relação de duplicatas e Notas Fiscais 

correspondentes, validando seu crédito. 

 

Analisando os documentos juntados, bem como o 

cálculo juntado observou a data do deferimento da recuperação judicial, merece 

ser acolhida a divergência apresentada. 

 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

ser retificado no edital o valor passando a contar R$ 268.842,20 (duzentos e 

sessenta e oito mil,  oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos), na 

classe III – credores quirografários. 

 

 

38) BANCO DO BRASIL S.A. (processo 

administrativo AG 039/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 
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Consta no edital o valor de R$ 7.644.018,65 (sete 

milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil,  dezoito reais e sessenta e cinco 

centavos), na classe II – credores com garantia real, e o valor de R$ 

12.561.186,43 (doze milhões,  quinhentos e sessenta e um mil,  cento e oitenta 

e seis reais e quarenta e três centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda cópia das Cédulas de 

Crédito Comercial nº 40/00862-2 com seu respectivo registro nº 20186 no 

Ofício de Registros Públicos de Augusto Pestana; nº 20/00629-2 com seu 

respectivo registro nas matriculas nº 48.107 e 25.816 no Ofício de Registros 

Públicos de Santiago; nº 40/01495-9; 40/01496-7; 20/00630-6; Cédula Rural nº 

40/01693-5 e Contratos de Câmbio nº 15242184, 15208384 e 15225629. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor BANCO DO BRASIL S.A. 

 

O credor informa que seus créditos sujeitos a 

recuperação judicial são relativos  as Cédulas de Crédito Comercial nº 

20/00629-2 e 20/00630-6, além da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01693-5, 

totalizando o valor de R$ 6.084.386,50, na classe II – credores com garantia 

real. 

Aduz que os Contratos de Câmbio nº 15208384, 

15225629, 15242184 e 15263015, devem ser excluídos da recuperação judicial 

por força do art. 49, §4º, c/c art. 86, II, da LRF, tendo em vista se tratar de 

adiantamento de contrato de câmbio, totalizando o valor de R$ 11.880.024,98 a 

ser excluído do Quadro Geral de Credores. 

 

Ainda, relativo aos contratos de câmbio acima 

relacionados, aduziu que apenas os créditos decorrentes das diferenças de 

taxas, deságios, bonificações, juros de mora e outros acessórios deverão 

permanecer na recuperação judicial. 
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Por fim, em relação as cédulas de crédito comercial nº 

40/00862-2, 40/01495-9 e 40/01496-7, referiu que tais contratos devem ser 

excluídos da recuperação judicial face a alienação fiduciária entabulada neles. 

Assim, requer a exclusão do valor de R$ 4.778.078,51 relativos a esses 

contratos. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação e valor dos créditos. 

 

Em relação aos contratos que o credor requer com a 

inclusão no quadro geral de credores, verifica-se que a Cédula Comercial nº 

20/00629-2 foi devidamente registrada no Livro 3 – Registro Auxiliar do Ofício 

de Registro de Imóveis da Comarca de Santiago, a Cédula Comercial nº 

20/00630-6 registrada no Livro 3 – Registro Auxiliar do Ofício dos Registros 

Públicos - Registro de Imóveis da Comarca de Augusto Pestana e por fim a 

Cédula Rural nº 40/01693-5, foi registrada no Livro 3 – do Serviço de Registros 

Públicos de Entre-Ijuís. 

 

Assim, merece permanecer no Quadro Geral de 

Credores os valores relativos as cédulas acima referidas, devendo apenas ser 

alterado o valor para R$ 6.084.386,50, tendo em vista que os cálculos juntados 

observaram a data do pedido de recuperação judicial. 

 

 Em relação as ACC’s, aduz que seu crédito devem ser 

excluídos do quadro geral de credores, por força dos arts. 49, §4º, c/c 86, II, da 

LRF, devendo permanecer no Quadro Geral de Credores apenas os créditos 

relativos às diferenças de taxas, deságios, bonificações, juros de mora e 

demais despesas dos contratos: 

 

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 
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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, assiste razão o credor, tendo em vista 

que somente não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os 

ADIANTAMENTOS dos contratos de câmbio, devendo as demais despesas do 

contrato permanecem como crédito quirografário, pois são acessórios. A seguir 

tabela relativa aos adiantamentos e demais despesas dos contratos: 

 

Contrato nº            Adiantamento        Demais despesas 

15225629            R$ 1.550.000,00        R$ 482.969,86 

15242184            R$ 2.208.000,00            R$ 378.821,07 

15263015            R$    696.960,00        R$   25.153,44 

15208384            R$ 2.208.000,00        Não há cálculo 

          TOTAL R$ 6.662.960,00       TOTAL R$ 886.944,37 

 

Todavia, em relação ao contrato de câmbio nº 

15208384, o credor junta equivocadamente o cálculo relativo ao contrato de 

câmbio nº 15242184. Assim, este Administrador Judicial tem apenas o valor de 

R$ 2.208.000,00 a título de adiantamento fornecido pela Recuperanda à fl. 158 

dos autos, devendo para tanto ser este valor considerado. 

 

 

Dessa forma, o valor de R$ 6.662.960,00, deverá ser 

excluído do quadro geral de credores, face ao disposto nos arts. 49, §4º, c/c 86, 

II, da LRF. Quanto ao valor de R$ 886.944,37, este deverá permanecer na 

recuperação judicial tendo em vista se tratar de despesas acessórias dos 

contratos de câmbio. 

 

Por fim, requer a exclusão dos valores relativos as 

Cédulas de Crédito Comercial nº 40/00862-2, 40/01495-9 e 40/01496-7. 
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Analisando as Cédulas de Crédito Comercial nº 

40/00862-2 e 40/01495-9, as mesmas possuem alienação fiduciária sobre bens 

móveis, os quais restaram devidamente registrados no Livro 3 do Ofício dos 

Registros Públicos de Augusto Pestana. Em relação a Cédula de Crédito 

Comercial nº 40/01496-7, a mesma possui registro Livro 3 do Ofício dos 

Registro de Imóveis de Santiago. 

 

Dessa forma, considerando que as garantias dadas nas 

Cédulas de Crédito Comercial nº 40/01495-9 e 40/01496-7 restaram 

devidamente comprovadas, faz jus o credor a exclusão do valor de R$ 

4.752.182,15, conforme cálculos juntados correspondentes a data do pedido de 

recuperação judicial.  

Já em relação a Cédula nº 40/00862-2, igualmente faz 

jus a exclusão do crédito, todavia tal valor não restou relacionada pela 

Recuperanda no quadro de fls. 154/158 dos autos. 

 

Portanto, este administrador judicial concorda com os 

seguintes termos: 

a) permanência do valor de R$ 6.084.386,50, (seis 

milhões, oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos), na classe II – credores com garantia real, face ao registro dos 

contratos nas matriculas dos imóveis nº 48.107 e 9.368, bem como que os 

cálculos juntados observaram a data do pedido de recuperação judicial; 

 

b.1) exclusão do valor de R$ 6.662.960,00  (seis 

milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta reais)    da 

classe III – credores quirografários, relativos as ACC’s nº 15225629, 15242184, 

15263015 e 15208384, tendo em vista se tratar de adiantamentos dos contratos 

de câmbio, por força ao disposto nos arts. 49, §4º, c/c 86, II, da LRF; 

 

b.2) permanência do valor de R$ 886.944,37 

(oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e 

sete centavos), na classe III – credores quirografários, relativos as ACC’s nº 

15225629, 15242184, 15263015 e 15208384, tendo em vista se tratar de 

despesas acessórias dos contratos de câmbio; 
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c) exclusão do valor de R$ 4.752.182,15 (quatro 

milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e quinze 

centavos), na classe II – credor com garantia real, relativo aos contratos nº 

40/01495-9 e 40/01496-7, face à comprovação de registro das garantias dadas. 

 

Assim, permanecer habilitados no quadro geral de 

credores na classe II – credores com garantia real o valor de 6.084.386,50, e na 

classe III – Credores Quirografários o valor de R$ 886.944,37. 

 

 

39) JOSÉ ANTONIO HOCKMILLER RIBAS 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO AG 040/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 10.649,30 (dez mil, 

seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), na classe III – Credores 

Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela Recuperanda duas tabelas com a 

descrição dos produtos fornecidos pelo credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor JOSÉ ANTONIO HOCKMILLER RIBAS. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo de depósito 

de grãos de soja, os quais restaram inadimplidos pela Recuperanda. 
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Informa que o valor descrito no edital pela Recuperanda 

corresponde ao seu crédito. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de concordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo de depósito de grãos de 

soja, correspondendo assim seu crédito ao valor de R$ 10.649,30. 

 

Não junta documentos. 

 

Portanto, este administrador judicial entende que deve 

permanecer no edital o valor de R$ 10.649,30 (dez mil, seiscentos e quarenta e 

nove reais e trinta centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

 

40) ITAÚ UNIBANCO S.A. (PROCESSO 

ADMINISTRATIVO AG 041/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 4.430.118,00 (quatro 

milhões, quatrocentos e trinta mi,l cento e dezoito reais), na classe III – 

Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda cópia dos Contratos de 

Câmbio nº 129605919 e 130258927. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor ITAÚ UNIBANCO S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo dos 

Contratos de Câmbio nº 129605919 e 130258927, devendo os mesmos serem 

excluídos da recuperação judicial por força do art. 49, §4º, c/c art. 86, II, da 

LRF, tendo em vista se tratar de adiantamento de contrato de câmbio. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto à classificação do crédito. 

 

Aduz que seu crédito relativo aos contratos de câmbio 

devem ser excluídos do quadro geral de credores, por força dos arts. 49, §4º, 

c/c 86, II, da LRF: 

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; 

 

Porém, somente não se sujeitam aos efeitos da 

recuperação judicial, os ADIANTAMENTOS dos contratos de câmbio, cujos 

valores o credor não aponta. 

 

Assim, considerando a ausência do cálculo apontando 

os valores que requer sejam excluídos relativos a ACC, não faz jus o credor a 

exclusão do crédito, tendo em vista que às diferenças de taxas, deságios, 

bonificações, juros de mora e demais despesas permanecem como crédito 

quirografário, pois são acessórios, portanto sujeitos aos efeitos da recuperação 

judicial. 
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Portanto, este administrador judicial não concorda com 

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

4.430.118,00 (quatro milhões, quatrocentos e trinta mil cento e dezoito reais), 

na classe III – credor quirografário, face à ausência de cálculo apontando os 

valores do adiantamento efetuado nos contratos de câmbio. 

 

41) DU PONT DO BRASIL S/A (processo 

administrativo AG 042/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 14.068.759,19 (quatorze 

milhões, sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezenove 

centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecida uma tabela com a relação dos insumos 

entregues a Recuperanda, totalizando um crédito de R$ 14.068.759,19, com 

uma ressalva da Recuperanda relativa ao valor de R$ 3.743.457,16, o qual 

corresponde as mercadorias sequestradas através da liminar nos autos nº 

1013909-63.2015.8.26.0068 – TJ/SP. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor DU PONT DO BRASIL S/A. 

 

O credor informa que seu crédito na verdade 

corresponde ao valor de R$ 10.018.785,84, tendo em vista que o valor de R$ 

4.102.881,00 é relativo a produtos devolvidos através da liminar de sequestro 

nos autos nº 1013909-63.2015.8.26.0068 – TJ/SP. 
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Junta dois Contratos de Compra e Venda, NF-e nº 

27.369, 28.659, 28.660, 28.661, 30.388, 30.389, 31.888, 33.080, 34.546, 

34.548, 38.387, 36.336, 36.339, 36.435, 36.971, 00.063, 00.091, 00.109, 

00.116, 00.200, 00.381, 00.400, 00.401, 00.402, 00.891, 00.892, 00.893, 

00.894, 00.895, 37.962, 00.480, 35.847, 00.333, 00.331, 00.332, 00.326, 

00.335, 00.334, 00.330 e 35.708. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito corresponde ao valor de R$ 

10.018.785,84 e não ao valor de R$ 14.068.759,19 constante no edital. 

 

Junta documentos. 

Analisando a decisão exaurida nos autos nº 1013909-

63.2015.8.26.0068 – TJ/SP, a qual segue em anexo, bem como a informação 

acerca da quantidade devolvida pela Recuperanda corresponde a quantidade 

informada pelo credor, faz jus a retificação do valor. 

 

Portanto, este administrador judicial concorda com a 

retificação do valor no edital, passando a constar o valor de R$ 10.018.785,84 

(dez milhões, dezoito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

42) JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO 

LTDA (processo administrativo AG 043/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 63.591,21 (sessenta e 

três mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), na classe III – 

Credores Quirografários. 
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DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu uma tabela, com a posição de 

títulos em aberto, totalizando um crédito de R$ 63.591,21 em favor do credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor JR COMÉRCIO DE CIMENTO E 

CONCRETO LTDA. 

 

O credor informa que seu crédito na verdade 

corresponde ao valor de R$ 69.860,53, tendo em vista que a Recuperanda não 

relacionou a parcela 05 da NF nº 006.528. 

 

Junta NF’s nº 006.528, 284.186, 269.993, 281.184, 

282.814, 283.197, 283.574, 281.424, 271.504, 285.220 e 280.404. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito corresponde ao valor de R$ 

69.860,53. 

 

Junta documentos. 

 

Analisando as NF’s anexadas pelo credor, faz jus a 

retificação do valor. 

 

Portanto, este administrador judicial concorda com a 

retificação do valor no edital, passando a constar o valor de R$ 69.860,53 

(sessenta e nove mil,  oitocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos), 

na classe III – Credores Quirografários. 
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43) NBC BANK BRASIL S/A - NOVO BANCO 

CONTINENTAL S.A. (processo administrativo AG 044/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 1.486.720,00 (um milhão 

quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e vinte reais), na classe III – 

credores quirografários. 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda cópia do Contrato de 

Câmbio nº 128446991, bem como o Instrumento Particular de Adiantamento a 

Contrato de Câmbio. 

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

judiciais a respeito do crédito. 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. 

 

O credor informa que seu crédito sujeito a recuperação 

judicial é relativo ao Contrato de Câmbio no valor de R$ 1.901.935,97, deve ser 

excluído da recuperação judicial por força do art. 49, §4º, c/c art. 86, II, da LRF, 

por se tratar de adiantamento de contrato de câmbio. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação do crédito. 

 

Requer o credor a exclusão do seu crédito do quadro 

geral de credores por se tratar de adiantamento de contrato de câmbio. 

 

Ocorre que, conforme analise dos documentos 

juntados, o credor apenas junta a petição de divergência, sem contudo anexar 

os documentos comprobatórios do crédito, conforme previsão do art. 9º, da 

LRF: 
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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. 

 

Assim, considerando a ausência dos documentos 

indispensáveis para a analise da divergência apresentada, não faz jus o credor 

a exclusão do crédito, ainda mais que o valor indicado pelo credor não 

corresponde com o valor informado no edital.  

 

 

Portanto, este administrador judicial não concorda com 

a divergência apresentada, devendo permanecer no quadro geral de credores o 

valor de R$ 1.486.720,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, 

setecentos e vinte reais), na classe III – credores quirografários. 

 

 

 

44) GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA (processo 

administrativo AG 045/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 
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Não consta no edital o valor requerido pelo credor. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não houve fornecimento de documentos pela Recuperanda 

acerca do crédito. 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada HABILITAÇÃO  pelo credor GDM GENÉTICA DO BRASIL LTDA. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo de dois 

contratos de multiplicação e comercialização de cultivares de soja. 

 

Aduziu que houve a comercialização pela Recuperanda 

de 5.501 sacas de 40Kg de semente de soja, gerando ao credor um crédito de 

R$ 81.341,50. 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de habilitação de crédito. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo de contratos de 

multiplicação e comercialização de cultivares de soja. 

 

Analisando os contratos juntados pelo credor, 

especificamente nas cláusulas 7.1 de ambos os contratos, aduzem que: 

 

Cultivar(es) Brasmax 6160RSF IPRO e 7166RSF IPRO: 

7.1. Para as cultivares 6160RSF IPRO e 7166RSF IPRO o 

Licenciado deverá pagar a GDM, a título de Royalties, até o dia 15 

de dezembro de 2015 o valor, em Reais, equivalente à quantidade 

de 13 (treze) quilogramas de grãos de soja indústria, para cada 

saca de 40 (quarenta) quilogramas de sementes, das classes C1, 

C2, S1 e S2, utilizada para uso próprio ou comercializado na safra 

agrícola 2014/2015. Ressalta-se que o valor aqui disposto não 

inclui qualquer tipo de quantia a ser repassada para a empresa 

Monsato a título da Tecnologia Intacta RR2 PRO™. 
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Cultivar Brasmax BMX POTÊNCIA RR, 6863 RSF, 6968 RSF: 

7.1. Para a cultivar, BMX POTÊNCIA RR o Licenciado deverá 

pagar a GDM, a título de Royalties, até o dia 15 de dezembro de 

2015 o valor, em Reais, equivalente à quantidade de 8 (oito) 

quilogramas de grãos de soja indústria, para cada saca de 40 

(quarenta) quilogramas de sementes, das classes C1, C2, S1 e S2, 

utilizada para uso próprio ou comercializado na safra agrícola 

2014/2015.  

 

Ocorre que não há comprovação, em nenhum dos 

contratos, da quantidade de soja cultivada pela Recuperanda a fim de 

comprovar o valor do crédito referido pelo credor. 

 

Assim, não faz jus o credor a habilitação do crédito, 

face a impossibilidade deste Administrador Judicial verificar a quantidade de 

soja produzida. 

 

Portanto, este administrador judicial não concorda com 

o pedido de habilitação do credor, face à ausência de documentos 

comprobatórios da soja produzida, o que é ônus do Habilitante. 

 

 

 

45) NIDERA SEMENTES LTDA (processo 

administrativo AG 046/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 1.218.000,00 (um milhão 

duzentos e dezoito mil reais), e o valor de R$ 6.577.418,33 (seis milhões, 

quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e três 

centavos), ambos na classe III – Credores Quirografários. 
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DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu uma planilha, demonstrando a 

quantidade de soja depositada pelo credor, bem como os Contratos de Compra 

e Venda nº 20137 e 54275 e a NF-e nº 201500000000047. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor NIDERA SEMENTES LTDA. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo dos 

contratos de compra e venda de grão de soja e milho, totalizando assim seu 

crédito no valor de R$ 24.290.718,90 e não o valor descrito no edital. 

 

Aduz que seu crédito relativo ao contrato nº 50137, dos 

6.000.000Kg contratados, a Recuperanda entregou apenas 2.509.311Kg 

(48.792 sacas), restando inadimplente ainda 3.490.689Kg (51.208 sacas), 

correspondente a R$ 4.072.470,50.  

 

Requer ainda a aplicação da multa penal de 20% 

prevista no contrato (R$ 1.442.487,48) mais a multa penal compensatória (R$ 

1.140.437,11), totalizando o valor de R$ 6.953.043,51. 

 

Do contrato nº 54275, houve primeiramente a 

contratação de 6.000.000Kg de grão de soja, sendo que antes do prazo 

previsto para a entrega, houve distrato do contrato, com a redução do volume 

contratado, passando ao equivalente a 2.000.000Kg (33.333 sacas). Aduziu 

que adiantou o valor de R$ 2.616.666,67, juntando comprovante da 

transferência dos valores.  

 

Requer igualmente a aplicação da multa penal de 20% 

prevista no contrato (R$ 529.784,25) mais a multa penal compensatória (R$ 

370.000,00), totalizando o valor de R$ 3.579.675,39. 
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Relativo aos Contratos de Compra e Venda de grão de 

soja nº 53928, 54370, 54828 e 54829, com previsão de entrega do produto em 

2016, requer a habilitação do valor de R$ 10.188.000,00, relativos aos 

contratos. Requereu a aplicação da multa penal não compensatória de 20% e 

perdas e danos. 

 

Já quanto aos Contratos de Compra e Venda de milho 

nº 53539 e 56052, com previsão de entrega do produto em 2016, requer a 

habilitação do valor de R$ 2.352.000,00, relativos aos contratos. Requereu 

igualmente a aplicação da multa penal não compensatória de 20% e perdas e 

danos 

 

Por fim, em relação ao valor descrito no edital de R$ 

1.218.000,00, aduz o credor que é relativo a Compra e Venda de Fertilizantes, 

concordando assim com o valor apontado pela Recuperanda. 

 

Junta Contratos de Compra e Venda nº 50137, 54275, 

53928, 54370, 54828, 54829, 53539 e 56052, bem como comprovante de 

adiantamento de valores no total de R$ 7.000.000,00. 

 

Requer a retificação do valor. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:  Trata-

se de discordância quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

a) contrato de compra e venda nº 50137 

Analisando o contrato nº 50137, em relação as multas 

penais, a cláusula 4.5 aduz que “Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.4. 

acima, verificando-se, em qualquer caso e a qualquer tempo, a 

desconformidade do Produto entregue quanto a qualquer termo ou condição do 

presente Contrato, em especial, quanto (i) ao Padrão de Qualidade, (ii) à 

entrega de quantidade inferior à Quantidade, e/ou (iii) à entrega do Produto fora 

do Esquema de Entrega, a Vendedora deverá, em até 3 (três) dias contados da 

notificação enviada pela Compradora, efetuar o pagamento (...)”. 
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Ocorre que, as Notificações juntadas pelo credor são 

relativas aos contratos nº 53.928, 54.370, 54.828, 54.829, 53.539 e 56.052, ou 

seja, não são relativas ao contrato nº 50137, não fazendo jus assim a aplicação 

das multas penais requeridas. 

Portanto, em relação ao contrato nº 50137, o credor 

apenas faz jus ao pagamento do valor correspondente a soja faltante mais os 

juros de mora no percentual de 1%, ou seja, ao valor de R$ 4.370.118,92 

(3.490.689Kg ÷ 60 = 58.178 sacas X R$ 70,00 = R$ 4.072.470,50), mais 

correção monetária e juros moratórios de 1%, totalizando o valor de R$ 

4.370.118,92 (DOC 6)  apresentado pela própria Divergente. 

 

b) contrato de compra e venda nº 54275 

Do contrato nº 54275, houve primeiramente a 

contratação de 6.000.000Kg de grão de soja, sendo que antes do prazo 

previsto para a entrega, houve distrato do contrato, com a redução do volume 

contratado, passando ao equivalente a 2.000.000Kg (33.333 sacas). Aduziu 

que adiantou o valor de R$ 2.616.666,67, juntando comprovante da 

transferência dos valores. Requer igualmente a aplicação da multa penal de 

20% prevista no contrato (R$ 529.784,25) mais a multa penal compensatória 

(R$ 370.000,00), totalizando o valor de R$ 3.579.675,39. 

 

Em relação as multas penais, este administrador 

judicial igualmente não concorda com a habilitação de tais valores, pelas 

razões acima já expostas, quais sejam, as Notificações juntadas pelo credor 

são relativas aos contratos nº 53.928, 54.370, 54.828, 54.829, 53.539 e 56.052, 

assim, não são relativas ao contrato nº 54.275, impossibilitando a aplicação das 

penalidades previstas na cláusula 4.5 do contrato. 

 

De outro lado, em relação ao contrato nº 54.275, o 

credor apenas faz jus ao pagamento do valor correspondente a soja faltante 

mais os juros de mora no percentual de 1%, ou seja, ao valor de R$ 

2.679.891,14 (2.000.000Kg ÷ 60 = 33.333 sacas X R$ 78,50 = R$ 

2.616.666,67), mais correção monetária e juros moratórios de 1%, totalizando o 

valor de R$ 2.679.891,14 (DOC 8) conforme cálculo apresentado pela  própria 

Divergente. 
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c) contratos de compra e venda nº 53928, 54370, 

54828 e 54829: 

Relativo aos Contratos de Compra e Venda de grão de 

soja nº 53928, 54370, 54828 e 54829, com previsão de entrega do produto em 

2016, requer a habilitação do valor de R$ 10.188.000,00, relativa a aplicação da 

multa penal não compensatória de 20%, perdas e danos e honorários 

advocatícios de 20%. 

 

Conforme se verifica no DOC. 13, o credor notificou a 

Recuperanda da rescisão contratual em 12/11/2015, requerendo assim o 

pagamento das penalidades previstas nos itens “a”, “b” e “d”, da cláusula 4.5, 

dos referidos contratos. 

 

Ocorre que, a notificação acerca das rescisões 

contratuais, apesar de constar como data inicial 02/10/2015, a mesma só foi 

enviada a Recuperanda após o deferimento da recuperação judicial, ou seja, 

12/11/2015. Assim, não faz jus a habilitação dos valores relativos as 

penalidades contratuais.  

 

Por outro lado, vale ressaltar a previsão contida no art. 

476 do Código Civil: 

 

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 

 

Assim, tendo em vista que se trata de contratos com 

vencimento para 2016 para a entrega de produtos e considerando que não 

houve qualquer adiantamento de valores referentes aos contratos por parte do 

credor, não pode o mesmo exigir qualquer obrigação da Recuperanda, ainda 

mais que tais obrigações devem ser recíprocas e contemporâneas. 

 

Dessa forma, não faz jus o credor a habilitação dos 

valores requeridos no Quadro Geral de Credores. 

 

d) contratos de compra e venda nº 53539 e 56052: 
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Já quanto aos Contratos de Compra e Venda de milho 

nº 53539 e 56052, com previsão de entrega do produto em 2016, requer a 

habilitação do valor de R$ 2.352.000,00, relativos aos contratos. Requereu 

igualmente a aplicação da multa penal não compensatória de 20% e perdas e 

danos. 

 

Analisando o DOC. 17 se verifica que o credor notificou 

a Recuperanda da rescisão contratual em 12/11/2015, requerendo assim o 

pagamento das penalidades previstas nos itens “a”, “b” e “d”, da cláusula 4.5, 

dos referidos contratos. Ocorre que, a notificação só foi enviada a Recuperanda 

após o deferimento da recuperação judicial, ou seja, 12/11/2015. Assim, não 

faz jus a habilitação dos valores relativos as penalidades contratuais.  

 

Além do mais, igualmente ao já referido acima, vale 

ressaltar a previsão contida no art. 476 do Código Civil: 

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de 

cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 

 

Assim, tendo em vista que se trata de contratos com 

vencimento para 2016 para a entrega de produtos e considerando que não 

houve qualquer adiantamento de valores referentes aos contratos por parte do 

credor, não pode o mesmo exigir qualquer obrigação da Recuperanda, ainda 

mais que tais obrigações devem ser recíprocas e contemporâneas. 

 

Dessa forma, não faz jus o credor a habilitação dos 

valores requeridos no Quadro Geral de Credores. 

 

e) do valor de R$ 1.218.000,00 descrito no edital: 

Por fim, em relação ao valor descrito no edital de R$ 

1.218.000,00, aduz o credor que é relativo a Compra e Venda de Fertilizantes, 

concordando assim com o valor apontado pela Recuperanda. 

 

Ocorre que o credor não junta documentos relativos a 

este crédito, impossibilitando este Administrador Judicial quanto a verificação 

dos créditos. 
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Portanto, este administrador judicial concorda em parte 

com os seguintes termos: 

a.1) concorda com a habilitação do valor de R$ 

4.370.118,92 (quatro milhões trezentos e setenta mil cento e dezoito reais e 

noventa e dois centavos), na classe III – credores quirografários, relativo ao 

contrato nº 50137; 

a.2) não concorda com a habilitação do valor de R$ 

2.582.924,59, relativo as multas penais do contrato nº 50137; 

 

b.1) concorda com a habilitação do valor de R$ 

2.679.891,14 (dois milhões seiscentos e setenta e nove mil oitocentos e 

noventa e um reais e quatorze centavos), na classe III – credores 

quirografários, relativo ao contrato nº 54.275; 

 

b.2) não concorda com a habilitação do valor de R$ 

99.784,25, relativo as multas penais do contrato nº 54.275; 

 

c) não concorda com a habilitação dos valores relativos 

aos contratos nº 53928, 54370, 54828 e 54829, tendo em vista que o credor 

não pode exigir qualquer obrigação da Recuperanda de contratos onde não 

ocorreu a contraprestação, nos termos do art. 476 do Código Civil; 

 

d.1) não concorda com a habilitação dos valores 

relativos aos contratos nº 53539 e 56052, tendo em vista que o credor não pode 

exigir qualquer obrigação da Recuperanda de contratos onde não ocorreu a 

contraprestação, nos termos do art. 476 do Código Civil; 

 

e) não concorda com a permanência do valor de R$ 

1.218.000,00, na classe III – credores quirografários, face à ausência de 

documentos comprobatórios do crédito referido. 

 

Portanto, este Administrador Judicial entende que deve 

ser retificado no edital os valores constantes, permanecendo o valor de R$ 

7.050.010,06 (sete milhões, cinquenta mil, dez reais e seis centavos), na classe 

III – credores quirografários. 
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46) MULTIGRAIN S.A. (processo administrativo AG  

047/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 7.048.441,40 (sete 

milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta 

centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A recuperanda forneceu cópia do Contrato de Compra e 

Venda nº CTR 3000043378/2015 e seu 1º Aditivo e cópia da NF nº 1210431. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor MULTIGRAIN S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo do contrato 

de Compra e Venda de grãos de soja nº CTR 3000043378/2015, no qual restou 

pactuado a entrega de 6.000.000Kg de soja. Aduziu que a Recuperanda 

entregou 652.690Kg, faltando ainda 5.347.310Kg a serem entregues. 

 

Informou ainda que antecipou a Recuperanda o valor 

de R$ 7.480.000,00. 

 

Requer a aplicação de multa moratória no percentual 

de 20%, juros de mora de 1% ao mês e perdas e danos no percentual de 30%.  

 

Por fim, requereu a retificação do valor para R$ 

9.012.786,64. 
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor apresentado pela Recuperanda. 

 

Aduz que seu crédito é oriundo da compra e venda de 

6.000.000Kg de soja. 

Junta Compra e Venda de grãos de soja nº CTR 

3000043378/2015 e seu 1º Aditivo. 

 

Primeiramente, vale ressaltar em relação ao pedido de 

habilitação dos valores a título de multa, juros e perdas e danos. 

 

Em relação a multa no percentual de 0,2% e juros de 

1% ao mês (cláusula 5.3.1), faz jus o credor a habilitação do valor tendo em 

vista que o dia previsto para entrega era entre 01/09/2015 a 20/09/2015, ou 

seja, anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Ademais, conforme 

comprovantes juntados o credor efetuou o pagamento antecipado com a 

transferência dos valores de R$ 3.740.000,00 em 20/07/15 e R$ 3.740.000,00 

em 24/07/15.  

 

Já em relação a clausula penal de perdas e danos, a 

mesma é manifestamente excessiva e abusiva, não concordando esse 

administrador judicial com a habilitação do crédito.  

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 

5.347.310 Kg de soja ao valor de R$ 74,80 a saca de 60Kg, faz jus o credor a 

habilitação do valor de R$ 6.679.645,75 (5.347.310 Kg ÷ 60Kg= 89.121 × R$ 

74,80 = R$ 6.666.313,13), mais multa de 0,2% e juros de mora de 1% ao mês 

até a data do pedido de recuperação judicial, conforme cálculo que ora se 

anexa. 

 

Assim, este administrador judicial entende que deve ser 

retificado o valor constante no edital, passando para R$ 6.679.645,75 (seis 

milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e 

setenta e cinco), na classe III – Credores Quirografários, considerando o 

cálculo acima referido, posição em 02/10/2015. 
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47) COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS REGIÃO DAS CULTURAS – SICREDI DAS 

CULTURAS RS (processo administrativo AG 048/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais), na classe III – credores quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda cópia da Cédula Bancaria nº 

B40531736-9, no valor de R$ 300.000,00. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS REGIÃO DAS CULTURAS – SICREDI DAS 

CULTURAS RS. 

 

O credor informa que seu crédito sujeito a recuperação 

judicial é relativo a Cédula Bancaria nº B40531736-9, no valor de R$ 

277.332,25 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e trinta e dois reais e vinte 

e cinco centavos), e não o valor de R$ 300.000,00 informado no edital. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor do crédito. 

 

Requer o credor a retificação do seu crédito no quadro 

geral de credores passando a constar R$ 277.332,25. 
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Aduz que o valor apontado pela Recuperanda é o valor 

contratual, sem qualquer amortização feita. Junta cálculo apontando a 

incidência de juros, correção monetária e duas amortizações efetuadas pela 

Recuperanda em 14/10/2015 (R$ 8.000,00) e 15/10/2015 (R$ 23.000,00).  

 

Assim, considerando os documentos juntados pelo 

credor, bem como o cálculo, faz jus o credor a retificação do crédito.  

 

Portanto, este administrador judicial concorda com a 

divergência apresentada, devendo ser retificado o valor constante no quadro 

geral de credores, passando para R$ 277.332,25 (duzentos e setenta e sete 

mil,  trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), na classe III – 

credores quirografários. 

 

 

48) AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. 

(processo administrativo AG 049/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 1.519.791,05 (hum 

milhão, quinhentos e dezenove mil, setecentos e noventa e um reais e cinco 

centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda documentação acerca do contrato de 

compra e venda de soja nº 2015-01-060-967-1, na quantidade de 2.000.000 kg 

795.410 kg de soja; confirmação de transação referente a 2.000.000 kg de soja; 

e relatório de entrega de 795.410 kg. 

 

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

judicias a respeito do crédito. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor AMAGGI EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA. 

 

O credor alega que seu crédito é decorrente de contrato 

de compra e venda nº 2015-01-060-967-1, pactuado com a Recuperanda, em 

21.07.2015, de 2.000.000 kg de soja, equivalente a 33.333,33 sacas de soja de 

60 kg,  com preço fixo de R$ 2.523.333,33, para pagamento em 20.08.2015. 

 

Informa que pagou o valor conforme estabelecido no 

contrato, mas que a Recuperanda entregou apenas 766.820 kg de soja, 

restando um saldo de 1.233.180 kg equivalente a 20.553 sacas de soja de 60 

kg. 

 

Informa que conforme Autorização para fechamento de 

lote de compra, o valor por saca seria de R$ 75,70, restando um saldo devedor 

de R$ 3.181.768,77. 

 

Entende que pela não entrega do produto, a 

Recuperanda ficou automaticamente constituída em mora, e obrigada a 

indenizar a credora pelas perdas e danos pré-estipuladas em 100% sobre o 

preço do produto não entregue, mais juros e correção monetária, que 

atualizado até 05.10.2015 perfaz a quantia de R$ 3.181.768,77. 

 

Requer a retificação do valor, passando a constar a seu 

favor o valor de R$ 3.181.768,77, como crédito quirografário. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto ao valor descrito no edital. 

 

Entende o credor que o valor constante no edital não 

perfaz seu crédito. 

 

Apresenta documentação que avaliza seu crédito, 

entendendo que em função da não entrega pela Recuperanda da quantidade 
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integral da soja, constituiu-se em mora, gerando a cobrança da multa contratual 

compensatória de 100% sobre o valor do produto não entregue, acrescido de 

juros e correção monetária. 

 

Apresenta cálculo discriminando a quantidade de soja 

efetivamente não entregue, valor por saca, valor total, acrescido da multa de 

100%, mais juros e correção monetária, gerando o valor total da dívida de R$ 

3.181.768,77, atualizado até o dia 05.10.2015. 

 

Primeiramente, 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. 

 

Assim, a multa imposta é manifestamente excessiva e 

abusiva, não concordando esse administrador judicial com a habilitação do 

crédito relativo a multa. 

 

Ademais, o cálculo apresentado não obedeceu aos 

limites da data de ajuizamento da Recuperação Judicial, ou seja, 02.10.2015. 

 

Por outro lado, ficou demonstrada a quantidade de soja 

não entregue pela Recuperanda, no total de 1.233.180kg, mesmo que diverso 

do total apresentado pela Recuperanda. 

 

Há duas modalidades de compra e fixação em relação 

a soja em grãos.  

 

A primeira modalidade refere-se ao produto recebido 

diretamente do produtor rural, que será depositado para limpeza, secagem, 

classificação e transporte, ao qual é dado o PREÇO DA PEDRA. 

 

A segunda modalidade refere-se ao fornecimento de 

soja na modalidade SOJA DISPONÍVEL, que foi recebida pelo produtor rural e 

já sofreu limpeza, secagem, classificação e armazenagem, para posterior 

venda às indústrias, com um valor diferenciado. 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Recuperação Judicial & Falências 

P ÁG .  
109 

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

 

 

No caso, a soja do credor é o da segunda modalidade, 

ou seja,  SOJA DISPONÍVEL, e a cotação pela Coopatrigo e da Cotrirosa, ora 

juntadas, estabelecem o valor de R$ 73,00 a saca no dia 02.10.2015. 

 

O artigo 9º, II da Lei 11.101/2005, determina que o valor 

do crédito seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, ou seja, 

02.10.2015. 

 

Vejamos: 

 

 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; 

 

Esta data que deve balizar o valor do crédito referente a 

cotação dos produtos. 

A partir desta data a correção monetária e juros 

incidentes, serão obrigatoriamente previstos no plano de recuperação a ser 

interposto pela Recuperanda. 

 

Estabelece o art. 49, § 2º da Lei 11.101/2015: 

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. 

  

Cabe ao Administrador Judicial aplicar a lei, podendo 

ela ser justa ou injusta na visão de cada credor. 

 

Portanto, considerando o crédito equivalente a 

1.233.180 Kg de soja ao valor de R$ 73,00 a saca de 60 Kg, faz jus o credor a 

habilitação do valor de R$ 1.500.369,00 (1.233.180 Kg ÷ 60 Kg= 20.553 × R$ 

73,00 = R$ 1.500.369,00). 
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Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo aos 

demais credores, e levando em consideração o princípio da isonomia, este 

administrador judicial entende que o valor de R$ 1.500.369,00 (um milhão, 

quinhentos mil, trezentos e sessenta e nove reais) é o que deve constar no 

Edital, na Classe III – Credores Quirografários. 

 

49) BANCO SAFRA S.A. (processo administrativo 

AG 050/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 4.883.023,00 (quatro 

milhões, oitocentos e oitenta e três mil,  vinte e três reais), na classe III – 

Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecido pela recuperanda cópia dos Contratos de 

Câmbio nº 541739 (131352288) e 535343 (1300565639), Instrumento Particular 

de Alienação Fiduciária em Garantia (contrato nº 541739), Instrumento 

Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Aplicações Financeiras 

(contrato nº 541739). 

 

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

Instrumento nº 70067402842, tendo sido proferida decisão até o presente 

momento de indeferimento do efeito suspensivo: 

 

DESPACHO 

Vistos etc. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA 

S.A. contra a decisão que, nos autos do processo de recuperação 

judicial de AURELIO GOETTEMS, deferiu a manutenção de posso 

do autor sobre os caminhões, caminhonetes e automóveis, de 

máquinas e equipamentos de alienação fiduciária, arrendamento 
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mercantil ou de contrato com reserva de domínio, bem como 

aqueles decorresntes de contrato de depósito ficto. 

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fl. 33). 

No caso em tela, indefiro o efeito suspensivo pleiteado pela parte 

agravante por não antever dano de difícil reparação, tendo em 

vista que se trata de mera indisponibilidade de bem adquirido da 

empresa falida, sem que haja o desapossamento daquele ou 

mesmo alienação deste, de sorte que não há prejuízo a ser 

considerado, diante dos elementos trazidos no recurso. 

Oficie-se ao Juízo de 1º Grau a fim de que sejam prestadas as 

informações que entender necessárias. 

Intime-se a parte agravada para que apresente contra-razões, 

querendo, no prazo de 10 dias. Após, dê-se vista ao Ministério 

Público. 

Diligências legais. 

Porto Alegre, 27 de novembro de 2015. 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, 

Relator. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor BANCO SAFRA S.A. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo dos 

contratos nº 327173571/2/3, 327173581/2/3, 327173551/2/3, 327173561/2/3, 

327248009, 327248017, 327248025, 327248033, 327248041, 327708425, 

327709987, 327708794, 535343 e 541739. 

 

Aduziu que os contratos de adiantamento de câmbio nº 

535343 e 541739, bem como as Cédulas de Crédito Bancário não estariam 

sujeitas a recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º e §4º, da LRF, face 

as alienações fiduciárias entabuladas e também por se tratar de adiantamento 

de contrato de câmbio. 

 

Requer a exclusão de todos os contratos do quadro 

geral de credores. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência da classificação do crédito. 
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Aduz que os contratos de adiantamento de câmbio 

(535343 e 541739), não se sujeitam a recuperação judicial, nos termos do art. 

49, §4º, da LRF. 

 

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; 

 

Porém, 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, portanto sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. 

 

Ocorre que, o credor não junta cálculo dos valores 

adiantados que requer sejam excluídos do quadro geral de credores. 

 

Ainda, o credor aduz que os contratos de câmbio 

possuem alienação fiduciária de bens, juntando Instrumento Particular de 

Alienação Fiduciária de 37.050 sacas de soja em grãos e Instrumento Particular 

de Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras, relativos ao Contrato de 

Câmbio nº 541739. Juntou ainda Instrumento Particular de Cessão Fiduciária 

de Operações Compromissada relativa ao Contrato de Câmbio nº 535343, 

requerendo, portanto a exclusão dos créditos face ao disposto art. 49, §3º, da 

LRF. 

 

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

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 
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 §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 os Instrumentos Particulares juntados pelo 

credor, observa-se que os mesmos possuem apenas o reconhecimento de 

firma das assinaturas, estando ausentes os registros das garantias junto ao 

Registro de Títulos e Documentos. 

 

Portanto, em relação as ACC’s nº 535343 e 541739, 

não faz jus o credor a exclusão das mesmas, tendo em vista a ausência de 

cálculo demonstrando os ADIANTAMENTOS efetuados e que requer sejam 

excluídos, bem como a ausência de registro das garantias dadas junto ao 

Registro de Títulos e Documentos. 

 

Relativamente as Cédulas de Crédito Bancário nº 

327173571/2/3, 327173581/2/3, 327173551/2/3, 327173561/2/3, 327248009, 

327248017, 327248025, 327248033, 327248041, 327708425 e 327709987, 

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. 

 

Em relação a Cédula de Crédito Bancário nº 

327708794, a mesma possuem alienação fiduciária sobre um grupo gerador 

linha cummins 500kva, ocorre que igualmente não há comprovação do registro 

da garantia junto ao Registro de Títulos e Documentos, não merecendo assim a 

exclusão requerida pelo credor. 
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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 junto ao Registro de Títulos e Documentos 

e ao Departamento de Trânsito – Detran. 

 

Dessa forma, este administrador judicial não concorda 

com as divergências apresentadas, devendo permanecer no edital o valor de 

R$ 4.883.023,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e três mil e vinte e três 

reais), na classe III – Credores Quirografários, relativos aos créditos das ACC’s 

nº 535343 e 541739, tendo em vista a ausência de cálculo dos 

ADIANTAMENTOS e ausência de registro das garantias junto ao Registro de 

Títulos e Documentos; bem como relativo as Cédulas de Crédito Bancário nº 

327173571/2/3, 327173581/2/3, 327173551/2/3, 327173561/2/3, 327248009, 

327248017, 327248025, 327248033, 327248041, 327708425, 327708794 e 

327709987, face a ausência do registro das garantias junto ao Registro de 

Títulos e Documentos e ao Departamento de Trânsito – Detran. 

 

50) VERO – VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA (processo administrativo AG 051/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais), na classe III – credores quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecida pela Recuperanda uma tabela contendo um 

crédito em favor do credor relativo a NF nº 36308-1, no valor de R$ 180,00. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 
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DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: No prazo legal foi 

apresentada divergência pelo credor VERO – VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA. 

 

O credor informa que seu crédito é relativo a Nota 

Fiscal nº 0036308, no valor de R$ 180,00. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de concordância quanto ao valor do crédito informado no quadro geral de 

credores. 

 O credor junta NF nº 0036308. 

 

 Assim, considerando que se trata de concordância ao 

valor do crédito, bem como o credor junta os documentos comprobatórios do 

seu crédito, faz jus a permanência do valor no quadro geral de credores.  

 

 Portanto, deve permanecer no quadro geral de 

credores o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), na classe III – credores 

quirografários). 

 

51) ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. – ABC INCO 

(ALGAR AGRO) (processo administrativo AG 052/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 7.792.721,17 (sete 

milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e um reais e 

dezessete centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Não houve fornecimento de documentos pela Recuperanda 

acerca do crédito. 
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DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judicias a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: A divergência do 

credor ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. – ABC INCO (ALGAR AGRO), foi 

apresentada fora do prazo legal, ou seja, em 26/11/2015, tendo esgotado o 

prazo para apresentação de habilitação/divergência em 13/11/2015. 

 

O credor alega que seu crédito é extraconcursal, tendo 

inclusive sido protocolada ação de depósito, tendo obtido liminarmente a busca 

e apreensão da mercadoria. 

 

Informa ainda que o valor correto do seu crédito 

corresponde a R$ 7.850.000,00.  

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência quanto a classificação e valor descrito no edital. 

 

Entende o credor que o valor constante no edital não 

perfaz seu crédito, aduzindo ainda que o mesmo é extraconcursal. 

 

Ocorre que o credor não junta aos autos qualquer 

documento capaz de comprovar o alegado, tampouco o comprovante de 

protocolo da referida ação de depósito. 

 

Dessa forma, a fim de evitar qualquer prejuízo, este 

administrador judicial entende que deve permanecer no Edital o valor de R$ 

7.792.721,17 (sete milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte 

e um reais e dezessete centavos), na classe III – Credores Quirografários, face 

à ausência de comprovação do alegado na divergência apresentada. 

 

 

 

 

 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Recuperação Judicial & Falências 

P ÁG .  
117 

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

 

 

52) BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. 

(processo administrativo  AG 053/2015). 

 

DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 29/10/2015, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 13/11/2015. 

 

Consta no edital o valor de R$ 5.568.297,02 (cinco 

milhões,  quinhentos e sessenta e oito mil,  duzentos e noventa e sete  reais e 

dois centavos), na classe III – Credores Quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: Foi fornecida pela Recuperanda uma consulta de todos os 

contratos entabulados com o credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor BANCO 

MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A., apresentou divergência fora do prazo 

legal, ou seja, em 26/11/2015, sendo que o prazo para apresentação de 

habilitação/divergência findou-se em 13/11/2015. 

 

O credor informa que seu crédito é oriundo de diversos 

contrato, os quais não se sujeitam ao quadro geral de credores, tendo em vista 

a alienação fiduciária em garantia. 

 

Juntou Contratos de Abertura de Crédito Fixo, Cédulas 

de crédito Bancário nº 9590264255, 9590264182, 9590254390, 9590253091, 

9590253083, 9590253041, 9590242642, 9590236502, 9590235379, 

9590235361, 9590234712, 9590234704, 9590234691, 9590223052, 

9590221378, 9590220002, 9590217273, 9590217079, 9590212875 e 

1590104749. Juntou ainda extratos com demonstrativos dos pagamentos 

efetuados pela Recuperanda e as parcelas faltantes. 
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Assim, aduz que seu crédito deve ser excluído do 

quadro geral de credores, nos termos do art. 49, §3º, da LRF. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: Trata-se 

de divergência da classificação do crédito. 

 

Aduz que por se tratar de contratos com alienação 

fiduciária, seu crédito não pode ser incluído no edital, requerendo assim sua 

exclusão, conforme determina 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. 

 

Ocorre que, analisando os documentos juntados pelo 

credor, não há comprovação do registro da garantia junto ao órgão competente, 

qual seja, Departamento de Trânsito – Detran. 

 

Ademais, a divergência apresentada pelo credor é 

intempestiva, tendo em vista que o prazo legal findou-se em 13/011/2015, 

tendo o credor apresentado divergência em 26/11/2015. 

 

Dessa forma, não faz jus o credor a exclusão dos 

créditos, face à ausência do registro das garantias junto ao Departamento de 

Trânsito – Detran. 
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Portanto, este administrador judicial não concorda com 

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

5.568.297,02 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e 

noventa e sete reais e dois centavos), na classe III – credores quirografários, 

face à ausência do registro das garantias junto ao Departamento de Trânsito – 

Detran. 

 

 

3 – DA EXCLUSÃO DE ALGUNS CRÉDITOS 

 

Restaram excluídos da recuperação judicial os créditos 

do SCANIA BANCO S.A., no valor de R$ 4.410.425,00;   BANCO RANDON 

S.A., no valor de R$ 290.025,91;    BANCO BRADESCO S.A., no valor de R$ 

3.241.512,00;     BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL 

S.A., no valor de R$ 4.178.472,00 e R$ 7.403.519,75;    BANCO DO BRASIL 

S.A., no valor de R$ 6.662.960,00 e 4.752.182,15  e  AURÉLIO GOTTEMS, 

no valor de R$ 67.331.39. 

 

As divergências protocoladas por AURÉLIO 

GOTTEMS relativas a valores declarados  pela própria Recuperanda  em  

favor de COMIL SILOS E SECADORES LTDA, no valor de R$ 2.118.233,30 e 

VEÍCULOS ALVORADA LTDA, no valor de R$ 159.709,30, tiveram seus 

valores excluídos/alterados  do  Quadro Geral de Credores,  pelas razões 

acima expostas. 

 

As habilitações protocoladas por NOBLE BRASIL 

S/A (AG 023/2015), no valor de R$ 1.549.784,40;  BTG PACTUAL 

COMMODITIES S/A (AG 025/2015), no valor de R$ 45.350.000,00 e GDM  

GENETICA DO BRASIL LTDA. (AG 045/2015), no valor de R$ 81.341,50 

tiveram seus pedidos indeferidos pelas razões acima expostas. 

 

O valor declarado pela Recuperanda a favor de 

Aurélio Goettens, pessoa física,  no valor de R$ 67.331,39,  também  foi 

excluído  por este Administrador,   eis que há várias denuncias  efetuadas pelos 

credores,  muitas  já comprovadas nos autos da Recuperação Judicial,   de 
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desvio de bens da empresa  Recuperanda e de seus proprietários.    No caso, 

trata-se de firma individual onde os bens da empresa e da pessoa física se 

confundem, representando um só patrimônio,  não  sendo legal,  a pessoa 

jurídica (firma individual)  declarar  crédito a favor da pessoa física.  

 

No caso,   o Administrador Judicial  tem o dever legal 

(art. 7º, caput da Lei 11.101/2005)  de verificar  e  fiscalizar  a veracidade de 

todos os créditos declarados,  inobstante a apresentação de divergência por 

qualquer credor.    

        

 

4 - DOS REQUERIMENTOS: 

 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência 

receber  as presentes manifestações   deste Administrado Judicial,  mandando 

publicar edital previsto no art. 7º, §2º, da Lei 11.101/2005 para que, no prazo de 

10 dias, qualquer credor, o devedor  ou seus sócios,   e o Ministério Público 

possam  apresentar  em Juízo impugnação contra a presente relação de 

credores,  na forma disposta no artigo 8º 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. 

 

 

                             Augusto Pestana,  27 de janeiro  de 2016. 
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