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EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1 ª  VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SANTA ROSA/RS: 

 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

028/1.16.0004371-9 

 

 

 

 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial de 

MARILEIDA REGINATTO STEFFAN TRANSPORTES EPP e MARCIO 

VERNO STEFFAN 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. 
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 Importante registrar que no Edital da Recuperanda 

Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP constou valores relativos a 

créditos extraconcursais, entretanto, os créditos extraconcursais não se 

sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 

 

 Dessa forma, este Administrador Judicial no 

cumprimento da verificação dos créditos junto a Recuperanda e aos 

credores, procedeu a exclusão de tais valores. 

 

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

relação dos credores, foi considerado publicado no dia 03/05/2017, findando o 

prazo para eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 

24/05/2017. 

 

    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. 

 

 

2. DAS DIVERGÊNCIAS APRESENTADAS: 

 

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

dos credores, foi considerado publicado no dia 03.05.2017, findando o prazo 

para eventuais habilitações e ou divergências dos credores em  24.05.2017. 

 

No prazo legal houve manifestação dos credores, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – 

SICREDI UNIÃO RS; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF; BANCO 

BRADESCO S/A; ELISEU SANTOS; ROGER EDUARDO GODOY e 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DA 

REGIÃO DAS MISSÕES E NOROESTE DO RS LTDA – UNICRED MISSÕES 

NOROESTE. 
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Importante ressalvar novamente   que no Edital 
da Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP 
constou valores relativos a créditos extraconcursais, entretanto, os 
créditos extraconcursais não se sujeitam aos efeitos da recuperação 
judicial. 

 

Dessa forma, este Administrador Judicial no 
cumprimento da verificação dos créditos junto a Recuperanda e aos 
credores, procedeu a exclusão desses valores. 

 

Destarte, a seguir a análise de cada uma das 

divergências e habilitações apresentadas: 

 

1) COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS (processo 

administrativo MM 001/2017). 

 

 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 03/05/2017, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 24/05/2017. 

 

Consta no edital da Recuperanda Marileida Reginatto 

Steffan Transportes EPP o valor de R$ 212.795,48 (duzentos e doze mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) em favor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS e o valor de R$ 8.532,34 (oito mil 

quinhentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), em favor de 

SICREDI CARTÃO VISA, ambos na classe III – Credores Quirografários.  

 

Há ainda o valor de R$ 101.585,08 (cento e um mil, 

quinhentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), em favor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS como extraconcursal. 

 

Já para MARCIO VERNO STEFFEN ME consta o valor 

de R$ 59.967,58 (cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos), em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 
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LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS e 

o valor de R$ 7.089,11 (sete mil, oitenta e nove reais e onze centavos) em favor 

de SICREDI CARTÕES VISA. 

 

 

CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA:  

 

A Recuperanda forneceu os seguintes documentos: 

 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

304349013 do Banco Bradesco; 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

010190165 do Banco Bradesco; 

* Demonstrativo da Evolução Contratual relativo ao 

contrato nº 18.0502.605.0000478.49 da CEF; 

* Histórico relativo ao contrato nº 0502.714.0000146/46 

da CEF; 

* Extrato da Conta Corrente nº 54646-1 do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B43233035-4 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B03230481-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B13231804-9 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230831-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230660-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230562-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B62230419-5 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº 2015300090. 
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DECISÕES DE 1º E 2º GRAU:  

 

Não há decisões judiciais a respeito do crédito. 

 

DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA: 

 

No prazo legal foi apresentada divergência pelo credor 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS. 

 

5.1) Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP 

 

O credor informa que seu crédito em relação a empresa 

Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP é relativo as Cédulas de Crédito 

Bancárias nº B01130481-0, B43233035-4, B13231804-9, B41518-9 e Cartão 

Sicredi Visa Empresarial. 

 

Refere que em relação as Cédulas nº  B01130481-0 

(saldo R$ 99.570,63) e B43233035-4 (saldo R$ 41.492,80), devem ser 

excluídas da recuperação judicial, tendo em vista que as referidas cédulas 

possuem alienação fiduciária dos seguintes veículos:  

 

* G-420 A 6X2 3-eixos, Marca Scania, Renavam 

218112637;   

* VW Spacefox 1.6 8V, Volkswagen, Renavam 

891061770, Placas DUD-4417; 

* CAR. S. Reboque, Marca Guerra, Renavam 

614436567, Placas IBE-6707. 

 

Assim, requer a exclusão do valor de R$ 141.063,43 do 

Quadro Geral de Credores, por se tratar de crédito extraconcursal. 

 

Em relação as Cédulas nº B13231804-9 (saldo R$ 

49.727,04), B33231654-6 (saldo R$ 118.050,86), 41518-9 (saldo R$ 39.404,35) 

e o Cartão Sicredi Visa Empresarial (saldo R$ 8.532,34), refere que o saldo 
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devedor é R$ 215.714,59 (duzentos e quinze mil, setecentos e quatorze reais e 

cinquenta e nove centavos), requerendo a retificação do valor no Quadro Geral 

de Credores. 

 

5.2) Marcio Verno Steffan – ME 

 

Refere que o crédito é relativo as Cédulas de Crédito 

Bancário nº B01131285-6 (saldo R$ 35.398,10), B33234103-6 (saldo R$ 

10.940,06), B33231198-6 (saldo R$ 35.046,95), B33231198-6 (saldo R$ 

29.789,34) e Cartão Sicredi Visa Empresarial (saldo R$ 7.579,50),   totalizando 

o montante de R$ 118.753,95, requerendo assim a retificação do valor 

constante no Quadro Geral de Credores.  

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:  

 

Trata-se de divergência quanto ao crédito 

disponibilizado no Quadro Geral de Credores. 

 

Analisando as Cédulas Bancárias nº B01130481-0 e 

B43233035-4, verificam-se que as mesmas foram devidamente registradas no 

Tabelionato de Notas e de Protestos de Santa Rosa, tendo sido também 

registradas as garantias de alienação fiduciárias junto ao DETRAN/RS, bem 

como os cálculos juntados observaram a data do ingresso do pedido de 

recuperação judicial, qual seja, 18/08/2016. 

 

Assim, em relação as Cédulas Bancárias nº 

B01130481-0 e B43233035-4, faz jus o credor a exclusão dos créditos da 

recuperação judicial de Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP, face ao 

disposto no art. 49, §3º, da Lei 11.101/05. 

 

Quanto as Cédulas de Crédito Bancário nº B13231804-

9 (R$ 49.727,04), B33231654-6 (R$ 118.050,86), 41518-9 (R$ 39.404,35) e o 

Cartão Sicredi Visa Empresarial (R$ 8.532,34), verifica-se que os cálculos 

anexados observaram a data do ingresso do pedido de recuperação judicial, 

fazendo jus à retificação dos valores.  
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Assim, deverá ser retificado o valor constante no 

Quadro Geral de Credores da Recuperanda Marileida Reginatto Steffan 

Transportes EPP, devendo constar o montante de R$ 215.714,59 (duzentos e 

quinze mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), na classe 

III – credores quirografários. 

 

Em relação ao pedido de retificação do crédito da 

Recuperanda Marcio Verno Steffan – ME, quanto as Cédulas de Crédito 

Bancário nº B01131285-6 (saldo R$ 35.398,10), B33234103-6 (saldo R$ 

10.940,06), B33231198-6 (saldo R$ 35.046,95), B33231198-6 (saldo R$ 

29.789,34) e Cartão Sicredi Visa Empresarial (saldo R$ 7.579,50), verifica-se 

que os cálculos anexados observaram a data do ingresso do pedido de 

recuperação judicial. 

 

Assim, em relação a Recuperanda Marcio Verno 

Steffan – ME, faz jus a retificação do valor, passando a constar no Quadro 

Geral de Credores no valor de R$ 118.753,95. 

 

DESSA FORMA, este Administrador judicial concorda 

parcialmente com a divergência apresentada nos seguintes termos: 

 

a) concorda com exclusão do crédito no valor de R$ 

101.585,08 (cento e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oito centavos, 

relativo as Cédulas Bancárias nº B01130481-0 e B43233035-4, da 

Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP, face as alienações 

fiduciárias constantes nas cédulas, na forma do disposto no art. 49, §3º, da Lei 

11.101/05; 

 

b) concorda com a retificação do valor do crédito 

relativo as Cédulas de Crédito Bancário nº B13231804-9, B33231654-6, 41518-

9 e o Cartão Sicredi Visa Empresarial, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP, devendo constar o 

montante de R$ 215.714,59 (duzentos e quinze mil, setecentos e quatorze reais 

e cinquenta e nove centavos), na classe III – credores quirografários; 
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c) concorda com a retificação do valor do crédito 

relativo as Cédulas de Crédito Bancário nº B01131285-6, B33234103-6, 

B33231198-6, B33231198-6 e Cartão Sicredi Visa Empresarial, no Quadro 

Geral de Credores da Recuperanda Marcio Verno Steffan – ME, no montante 

de R$ 118.753,95 (cento e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e 

noventa e cinco centavos). 

 

Assim, deverá constar no Quadro Geral de Credores da 

Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP o valor de R$ 

215.714,59 (duzentos e quinze mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e 

nove centavos) e no Quadro Geral de Credores da Recuperanda Marcio Verno 

Steffen ME deverá constar o valor de R$ 118.753,95 (cento e dezoito mil, 

setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), em favor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS, ambas na Classe III – Credores 

Quirografários. 

 

 

2) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (processo 

administrativo MM 002/2017). 

 

  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 03/05/2017, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 24/05/2017. 

 

 Consta no edital da Recuperanda Marileida Reginatto 

Steffan Transportes EPP o valor de R$ 53.535,50 (cinquenta e três mil, 

quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) em favor do credor, na 

classe III – Credores Quirografários.  

 

 Há ainda o valor de R$ 337.845,00 (trezentos e trinta e 

sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), em favor do credor como 

extraconcursal. 
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 Já para Marcio Verno Steffen ME consta o valor de R$ 

31.526,60 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), 

em favor do credor, na classe III – Credores Quirografários. 

 

CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA:  

 

 A Recuperanda forneceu os seguintes documentos: 

 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

304349013 do Banco Bradesco; 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

010190165 do Banco Bradesco; 

* Demonstrativo da Evolução Contratual relativo ao 

contrato nº 18.0502.605.0000478.49 da CEF; 

* Histórico relativo ao contrato nº 0502.714.0000146/46 

da CEF; 

* Extrato da Conta Corrente nº 54646-1 do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B43233035-4 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B03230481-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B13231804-9 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230831-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230660-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230562-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B62230419-5 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº 2015300090. 
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 DECISÕES DE 1º E 2º GRAU:  

 

 Não há decisões judiciais a respeito do crédito. 

 

 

 DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA: 

 

 No prazo legal foi apresentada divergência pelo credor 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. 

 

 O credor informa que seu crédito em relação a empresa 

Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP e Marcio Verno Steffan ME é 

relativo aos contratos nº 18.0502.605.0000478-49, 18.0502.734.0000985-91, 

18.0502.714.0000146-76 e 18.0502.690.0000286-79. 

 

 Refere que em relação ao contrato 

18.0502.714.0000146-76, o mesmo deve ser excluído da recuperação judicial, 

tendo em vista que possui alienação fiduciária sobre o CAMINHÃO 

FORD/CARGO, placas IZR-2842, devidamente registrado no órgão 

competente. 

 

 Assim, requer a permanência dos valores 

disponibilizados no Edital referente aos contratos nº 18.0502.605.0000478-49, 

18.0502.734.0000985-91 e 18.0502.690.0000286-79, devendo para tanto ser 

excluído o crédito relativo ao contrato 18.0502.714.0000146-76 do Quadro 

Geral de Credores, por se tratar de crédito extraconcursal. 

 

 POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:  

 

 Trata-se de divergência quanto ao crédito 

disponibilizado no Quadro Geral de Credores. 

 

 Analisando o contrato 18.0502.714.0000146-76, 

verifica-se que o mesmo foi devidamente registrado no Tabelionato de Notas e 

de Protestos de Santa Rosa, tendo sido também registrada a garantia de 
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alienação fiduciárias junto ao DETRAN/RS, assim faz jus a exclusão do valor 

de R$ 337.845,00, do Quadro Geral de Credores da Recuperanda Marileida 

Reginatto Steffan Transportes EPP, eis que se trata de crédito extraconcursal, 

na forma 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. 

 

 Dessa forma, este Administrador judicial concorda com 

a divergência apresentada nos seguintes termos: 

 

 a) exclusão do valor de R$ 337.845,00, do Quadro 

Geral  de Credores da Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes 

EPP, eis que se trata de crédito extraconcursal; 

 

 b) permanência no Quadro Geral de Credores da 

Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP o valor de R$ 

53.535,50 (cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta 

centavos) na classe III – Credores Quirografários; 

 

 c) permanecia no Quadro Geral de Credores da Marcio 

Verno Steffen ME o valor de R$ 31.526,60 (trinta e um mil, quinhentos e vinte e 

seis reais e sessenta centavos), na classe III – Credores Quirografários. 
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3) BANCO BRADESCO S.A. (processo administrativo MM 

003/2017). 

 

  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 03/05/2017, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 24/05/2017. 

 

 Consta no edital da Recuperanda Marileida Reginatto 

Steffan Transportes EPP o valor de R$ 161.120,53 (cento e sessenta e um mil, 

cento e vinte reais e cinquenta e três centavos), em nome de Banco Bradesco e 

o montante de R$ 18.926,74 (dezoito mil, novecentos e vinte e seis reais e 

setenta e quatro centavos), em nome de Banco Bradesco Cartões), ambos na 

classe III – Credores Quirografários.  

 

 Há ainda o valor de R$ 68.707,36 (sessenta e oito mil, 

setecentos e sete reais e trinta e seis centavos), em nome de Bradesco Adm. 

De Consórcios Ltda como extraconcursal. 

 

 CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA:  

 

 A Recuperanda forneceu os seguintes documentos: 

 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

304349013 do Banco Bradesco; 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

010190165 do Banco Bradesco; 

* Demonstrativo da Evolução Contratual relativo ao 

contrato nº 18.0502.605.0000478.49 da CEF; 

* Histórico relativo ao contrato nº 0502.714.0000146/46 

da CEF; 

* Extrato da Conta Corrente nº 54646-1 do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B43233035-4 do 

Sicredi; 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  13 

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

 

 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B03230481-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B13231804-9 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230831-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230660-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230562-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B62230419-5 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº 2015300090. 

 

 DECISÕES DE 1º E 2º GRAU:  

 

 Não há decisões judiciais a respeito do crédito. 

 

 DA DIVERGÊNCIA 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 ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 4349013, 

no valor de R$ 10.938,06 em favor de Banco Bradesco Cartões S.A e o 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 10190165, no valor de R$ 

109.447,04 em favor de Banco Bradesco S.A. 

 

 Refere ainda que em relação a Cédula de Crédito 

Bancário nº 0770983-8 e os contratos nº 8013955 e 8013953, os mesmos não 

se sujeitam a Recuperação Judicial, face a alienação fiduciária existente sobre 

os veículos Caminhão FORD/Cargo 815, placas ISR-0815 e Semi Reboque, 

placas IWZ-1758. 
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 Assim, requer a retificação do Quadro Geral de 

Credores para constar o valor de R$ 10.938,06 em nome do Banco Bradesco 

Cartões e o valor de R$ 109.447,04, em favor de Banco Bradesco S.A, sendo 

os demais valores extraconcursais, face as alienações fiduciárias existentes. 

 

 POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:  

 

 Trata-se de divergência quanto ao crédito 

disponibilizado no Quadro Geral de Credores. 

 

 Analisando o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida nº 4349013, verificamos que o valor disponibilizado no edital em favor de 

Banco Bradesco Cartões S.A. de R$ 18.926,74 é o valor apontado na clausula 

3 do contrato relativo ao valor da Nota Promissória em Garantia. 

 

 Assim, considerando que o credor anexa o cálculo do 

contrato atualizado até a data do ingresso do pedido de recuperação judicial em 

18/08/2016 no valor de R$ 10.938,06, faz jus a retificação do valor em favor do 

Banco Bradesco Cartões. 

 

 Em relação ao Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida nº 10190165, igualmente o credor observa à data do ingresso do pedido 

de recuperação judicial, fazendo jus a retificação do valor em favor do Banco 

Bradesco S.A, no valor de R$ 109.447,04. 

 

 Quanto aos contratos nº 0770983-8, 8013955 e 

8013953, faz jus a classificação dos créditos como extraconcursais, face as 

alienações fiduciárias devidamente registradas no órgão competente. 

 

 DESSA FORMA, este Administrador judicial concorda 

com a divergência apresentada nos seguintes termos: 

 

 a) concorda com retificação do crédito no valor de R$ 

10.938,06 (dez mil novecentos e trinta e oito reais e seis centavos), em favor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES, no Quadro Geral de Credores da 
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Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP, tendo em vista que 

o cálculo anexado observou a data do pedido de recuperação judicial; 

 

 b) concorda com a retificação do crédito no valor de R$ 

109.447,04 (cento e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro 

centavos), em favor de BANCO BRADESCO S.A., no Quadro Geral de 

Credores da Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP, tendo 

em vista que o cálculo anexado observou a data do pedido de recuperação 

judicial; 

 

 c) concorda com a exclusão dos créditos relativo a 

Cédula de Crédito Bancário nº 0770983-8 e os contratos nº 8013955 e 

8013955, do Quadro Geral de Credores da Recuperanda Marileida Reginatto 

Steffan Transportes EPP, face as alienações fiduciárias constantes nos 

contratos devidamente registrados no órgão competente, na forma do disposto 

no art. 49, §3º, da Lei 11.101/05; 

 

 Assim, deverá constar no Quadro Geral de Credores da 

Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP o valor de R$ 

10.938,06 (dez mil novecentos e trinta e oito reais e seis centavos), em favor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES e o valor de R$ 109.447,04 (cento e nove mil, 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), em favor de BANCO 

BRADESCO S.A., ambos na Classe III – Credores Quirografários. 

 

 Já o valor de R$ 68.707,36 em favor de BRADESCO 

ADM. CONSÓRCIO deverá ser excluído do Quadro Geral de Credores, tendo 

em vista se tratar de crédito extraconcursal. 

 

 

4) ELISEU DOS SANTOS (processo administrativo MM 

004/2017). 

 

  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 03/05/2017, findando o prazo para 
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eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 24/05/2017. 

 

 Consta no edital da Recuperanda Marileida Reginatto 

Steffan Transportes EPP o valor de R$ 73.054,06 (setenta e três mil, cinquenta 

e quatro reais e seis centavos) em favor do credor, na classe I – Credores 

Trabalhistas.  

 

 CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA:  

 

 A Recuperanda forneceu os seguintes documentos: 

 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

304349013 do Banco Bradesco; 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

010190165 do Banco Bradesco; 

* Demonstrativo da Evolução Contratual relativo ao 

contrato nº 18.0502.605.0000478.49 da CEF; 

* Histórico relativo ao contrato nº 0502.714.0000146/46 

da CEF; 

* Extrato da Conta Corrente nº 54646-1 do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B43233035-4 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B03230481-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B13231804-9 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230831-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230660-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230562-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B62230419-5 do 

Sicredi; 
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* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº 2015300090. 

 

 DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA: 

 

 No prazo legal foi apresentada divergência pelo credor 

ELISEU DOS SANTOS. 

 

 O credor informa que seu crédito é relativo a 

Reclamatória Trabalhista nº 0000153-58.2012.5.04.0751 da 2ª Vara do 

Trabalho de Santa Rosa, sendo seu crédito de R$ 82.703,75 (oitenta e dois mil, 

setecentos e três reais e setenta e cinco centavos). 

 

 Assim, requer a retificação do seu crédito no Quadro 

Geral de Credores. 

 

 POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:  

 

 Trata-se de divergência quanto ao crédito 

disponibilizado no Quadro Geral de Credores. 

 

 A sentença foi prolatada em 04/11/2014, ou seja, antes 

do ingresso do pedido de recuperação judicial em 18/08/2016. 

 

 Analisando os documentos juntados, verificamos no 

acórdão proferido que a condenação ao pagamento de honorários assistenciais 

se deu em 26/05/2015, ou seja, antes do ingresso do pedido de recuperação 

judicial em 18/08/2016. 

 

 Conforme certidão de cálculos juntada,  verifica-se que 

existem valores relativo  a clausula penal aplicada, entretanto,   não houve a 

juntada do acordo efetuado entre as partes  e  tampouco da decisão judicial 

que  homologou o ajuste  e  a  fixação da clausula penal. 

Importante destacar que o contido no art. 9º da lei 11.101/05: 

 

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

 

 Dessa forma, os valores relativos a clausula penal não 

podem ser habilitados, face a ausência de comprovação do crédito, fazendo jus 

apenas a habilitação dos valores de R$ 63.259,80 e R$ 358,47, totalizando R$ 

63.618,27. 

 

 Dessa forma, deverá ser retificado o valor constante no 

Quadro Geral de Credores da Recuperanda Marileida Reginatto Steffan 

Transportes EPP, devendo constar R$ 63.618,27 (sessenta e três mil, 

seiscentos e dezoito reais e vinte e sete centavos centavos), na classe I – 

credores trabalhistas, tendo em vista a ausência de documentos 

comprobatórios do crédito. 

 

 Saliente-se que é dever do Administrador Judicial  a 

verificação  e  correção dos valores habilitados,  inclusive os declarados  pela 

Recuperanda,  de  acordo com os documentos apresentados pelas partes e na 

contabilidade da empresa.   

 

 

5) ROGER EDUARDO GODOY (processo administrativo 

MM 005/2017). 

 

  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 03/05/2017, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 24/05/2017. 

 

 Não consta no edital valores em favor do credor Roger 

Eduardo Godoy.  

 

 CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA:  

 

 A Recuperanda forneceu os seguintes documentos: 

 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

304349013 do Banco Bradesco; 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

010190165 do Banco Bradesco; 

* Demonstrativo da Evolução Contratual relativo ao 

contrato nº 18.0502.605.0000478.49 da CEF; 

* Histórico relativo ao contrato nº 0502.714.0000146/46 

da CEF; 

* Extrato da Conta Corrente nº 54646-1 do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B43233035-4 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B03230481-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B13231804-9 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230831-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230660-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230562-0 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B62230419-5 do 

Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº 2015300090. 
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 DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA: 

 

 No prazo legal foi apresentada divergência por  

ROGER EDUARDO GODOY. 

 

 O credor informa que seu crédito é em decorrência de 

condenação da empresa Recuperanda em honorários advocatícios na 

Reclamatória Trabalhista nº 0000153-58.2012.5.04.0751 da 2ª Vara do 

Trabalho de Santa Rosa. 

 

 Assim, requer a habilitação do seu crédito no valor de 

R$ 20.010,92 (vinte mil, dez reais e noventa e dois centavos), no Quadro Geral 

de Credores. 

 

 POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:  

 

 Trata-se de habilitação de crédito no Quadro Geral de 

Credores. 

 

 Analisando os documentos juntados, verificamos no 

acórdão proferido que a condenação ao pagamento de honorários assistenciais 

se deu em 26/05/2015, ou seja, antes do ingresso do pedido de recuperação 

judicial em 18/08/2016. 

 

 Conforme certidão de cálculos juntada verifica-se que 

existem valores relativo a clausula penal aplicada, entretanto,   não houve a 

juntada do acordo efetuado entre as partes  e  tampouco da decisão que  

homologou o ajuste  e  a  fixação da clausula penal. 

 

 Importante destacar que o contido no art. 9 da lei 

11.101: 

 

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 
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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. 

 

 Dessa forma, os valores relativos a clausula penal não 

podem ser habilitados, face a ausência de comprovação do crédito, fazendo jus 

apenas a habilitação dos valores de R$ 15.306,28 e R$ 86,74, totalizando R$ 

15.393,02. 

 

 Assim, deverá ser habilitado no Quadro Geral de 

Credores da Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP, o 

valor de R$ 15.393,02 (quinze mil, trezentos e noventa e três reais e dois 

centavos), na classe I – credores trabalhistas em favor de ROGER EDUARDO 

GODOY. 

 

 

6) COOPERATIVA DE ECONÔMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS DA REGIÃO DAS MISSÕES E NOROESTE DO RS 

LTDA – UNICRED MISSÕES NOROESTE RS (processo administrativo MM 

006/2017). 

 

  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 03/05/2017, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 24/05/2017. 

 

 Consta no edital da Recuperanda Marileida Reginatto 

Steffan Transportes EPP o valor de R$ 368.525,28 (trezentos e sessenta e oito 

mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) em favor de 
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COOPERATIVA DE ECONÔMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DA 

REGIÃO DAS MISSÕES E NOROESTE DO RS LTDA – UNICRED MISSÕES 

NOROESTE RS, na classe III – Credores Quirografários.  

 

 

 CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA:  

 

     A Recuperanda forneceu os seguintes documentos: 

 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

304349013 do Banco Bradesco; 

* Gráfico da Situação Atual relativo ao contrato nº 

010190165 do Banco Bradesco; 

* Demonstrativo da Evolução Contratual relativo ao 

contrato nº 18.0502.605.0000478.49 da CEF; 

* Histórico relativo ao contrato nº 

0502.714.0000146/46 da CEF; 

* Extrato da Conta Corrente nº 54646-1 do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B43233035-4 

do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B03230481-0 

do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B13231804-9 

do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230831-0 

do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230660-0 

do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B63230562-0 

do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº B62230419-5 

do Sicredi; 

* Ficha Gráfica relativa ao contrato nº 2015300090. 
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 DECISÕES DE 1º E 2º GRAU:  

 

 Não há decisões judiciais a respeito do crédito. 

 

 

 

 DA DIVERGÊNCIA APRESENTADA: 

 

 No prazo legal foi apresentada divergência pelo credor 

COOPERATIVA DE ECONÔMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DA 

REGIÃO DAS MISSÕES E NOROESTE DO RS LTDA – UNICRED MISSÕES 

NOROESTE RS. 

 

5.1) Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP 

 

 O credor informa que seu crédito em relação a empresa 

Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP é relativo ao Contrato de Abertura 

de Crédito em Conta Corrente – Cheque Especial nº 2015300046, no valor 

atualizado 9.915,77 (nove mil, novecentos e quinze reais e setenta e sete 

centavos). 

 

 Assim, requer a retificação do valor para R$ 9.915.77, 

do Quadro Geral de Credores. 

 

 

5.2) Marcio Verno Steffan – ME 

 

 Refere que em relação a Recuperanda Marcio Verno 

Steffan – ME, seu crédito é relativo ao Instrumento Particular de Mútuo com 

Alienação Fiduciária de Veículo e Imóvel nº 2015300090, referindo que tal 

crédito não estaria sujeito à recuperação judicial, requerendo assim que o valor 

conste no Quadro Geral de Credores na condição de crédito extraconcursal.  
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 POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL:  

 

 Trata-se de divergência quanto ao crédito 

disponibilizado no Quadro Geral de Credores. 

 

 Analisando o Contrato de Abertura de Crédito em Conta 

Corrente – Cheque Especial nº 2015300046, verifica-se que o cálculo juntado 

observou a data do ingresso do pedido de recuperação judicial, qual seja, 

18/08/2016. 

 

 Assim, faz jus o credor a retificação do crédito da 

recuperação judicial de Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP, passando 

a constar o valor de R$ 9.935,77. 

 

 Em relação ao Instrumento Particular de Mútuo com 

Alienação Fiduciária de Veículo e Imóvel nº 2015300090, conforme verificamos, 

o referido contrato foi devidamente registrado no Tabelionato de Notas e de 

Protestos de Santa Rosa/RS, bem como a garantia restou registrada no 

Registro de Imóveis de Santa Rosa/RS junto a matrícula nº 29.835. 

 

 Assim, faz jus o credor a exclusão do crédito da 

recuperação judicial de Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP,  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 
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retirada do estabelecimento do devedor dos bens de 
capital essenciais a sua atividade empresarial. 

 

 Dessa forma, deverá permanecer no Quadro Geral de 

Credores da Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes EPP 

apenas o valor de R$ 9.915,77 (nove mil, novecentos e quinze reais e setenta e 

sete centavos), na classe III – credores quirografários, eis que o restante dos 

créditos declarados são extraconcursais e não podem figurar no processo 

recuperacional. 

 

 

 

3 – DA EXCLUSÃO DE ALGUNS CRÉDITOS 

 

Restaram excluídos da recuperação judicial valores que 

constaram no Edital da Recuperanda Marileida Reginatto Steffan Transportes 

EPP relativos a créditos extraconcursais. 

 

Assim, tendo em vista que os créditos extraconcursais 

não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, este Administrador Judicial 

no cumprimento da verificação dos créditos junto a Recuperanda e aos 

credores, procedeu a exclusão desses valores relativos aos seguintes credores: 

 

* BRADESCO ADM. DE CONSÓRCIO LTDA R$68.707,36;  

 

* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R$337.845,00; 

 

* COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SERRO AZUL – SICREDI UNIÃO RS 

R$101.585,08;  

 

* SCANIA ADM. DE CONSÓRCIO LTDA R$130.753,85. 
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4 - DOS REQUERIMENTOS: 

 

Ante o exposto, requer se digne Vossa Excelência 

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

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

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

ambos da Lei 11.101/2005.  

 

Neste ato, o Administrador Judicial apresenta também, 

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

esse r.  Juízo (anexo II).   

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

    Santa Rosa,  07  de julho  de 2017. 

 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 

 


