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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 5ª VARA CIVEL DA 
COMARCA DE PASSO FUNDO - RS. 

 
 

 PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

021/1.17.0009850-2 
 

 

 

 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial de LUIS 
SANCHES E CIA LTDA e LUCIANE VIVIANE PATRÍCIO SANCHES ME (em 
Recuperação Judicial), vem, perante Vossa Excelência, no cumprimento do art. 7º, 
§2º, da Lei 11.101/05, dizer e requer o segue: 

 

 

1. ESCLARECIMENTO INICIAL: 

 

 Este Administrador Judicial apresenta o atendimento no 

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

 

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

 

           Desta forma, tendo em vista a publicação do Edital em 

17/10/2017 (DJE 6.133), o prazo final para esse administrador judicial manifestar-se é 

16/01/2018. 

 

           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: 

 

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

dos credores, foi considerado publicado no dia 17/10/2017, findando o prazo para 

eventuais habilitações e ou divergências dos credores em 08/11/2017. 

 

No prazo legal houve manifestação dos credores, 

BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER, BANCO 

BANRISUL, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

INTEGRAÇÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA – 

SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC e VEISA VEÍCULOS LTDA. 

 

Destarte, a seguir a análise de cada uma das 

divergências e habilitações apresentadas: 

 

 

1) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 

BANRISUL (processo administrativo LS 001/2017). 

 

 DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 17.10.2017, findando o prazo para eventuais 

habilitações e ou divergências dos credores em 08/11/2017. (Deferido a contagem dos 

prazos em dias úteis pelo Juízo a quo (NE 1367/2017). 

 

Consta no edital o valor de R$ 965.000,00 (novecentos 

e sessenta e cinco mil reais), na classe III – Credores quirografários. 

 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE:  

A Recuperanda forneceu cópia dos seguintes contratos: 

 

*Extrato contábil relativo ao contrato nº 00043671358; 

 

*Extrato contábil relativo ao contrato nº 00041949324; 
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*Extrato contábil relativo ao Consórcio Sponchiado 

Jardine, Grupo 30149, Cota 149; 

 

*NF-e nº 210.077. 

 

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

judiciais a respeito do crédito. 

DA HABILITAÇÃO APRESENTADA: O credor 

BANRISUL, apresentou declaração/divergência de crédito dentro do prazo, qual seja, 

em 20/10/2017. 

O credor aduz que seu crédito é decorrente dos 

seguintes contratos: 

*Cédula de Crédito Bancário nº 

2017031530343921000003, emitida no valor de R$ 

490.000,00; 

 

*Cédula de Crédito Bancário nº 

2016031530100001000002, emitida no valor de R$ 

300.000,00; e 

 

*Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 

2017031532100082000012/00038, com limite no valor 

de R$ 250.000,00. 

 

Refere que seu crédito relativo as cédulas de crédito 

bancário nº 2017031530343921000003 e 2016031530100001000002, não se sujeita 

aos efeitos da recuperação judicial, face as garantias de alienação fiduciária existentes. 

 

Aduz também que o crédito que deve permanecer no 

QGC é relativo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 

2017031532100082000012/00038, requerendo a retificação do valor, passando a 

constar o montante de R$ 263.980,96 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e 

oitenta reais e noventa e seis centavos). 
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Assim, requer a exclusão dos créditos relativos as 

cédulas de crédito bancário nº 2017031530343921000003 e 

2016031530100001000002, devendo apenas permanecer no QGC o valor de R$ 

263.980,96, referente ao contrato nº 2017031532100082000012/00038. 

 

DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA  

RECUPERANDA:  Fornecida cópia da presente divergência  de crédito  em 05.12.2017 

à Recuperanda,  a mesma  manifestou-se pela manutenção dos créditos face a 

relevância dos bens dados em garantia.   

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: A 

presente foi apresentada dentro do prazo, ou seja, em 20/10/2017.   

 

1) Em analise a Cédula de Crédito Bancário nº 

2017031530343921000003, verifica-se que a mesma foi emitida em 05/07/2017, 

possuindo como garantia a alienação fiduciária do imóvel registrado sob o nº 59.802, 

tendo a mesma sido registrada em 07/07/2017 no Serviço de Registros Públicos – 

Registro Geral de Imóveis de Cachoeira/RS. 

 

Na certidão do imóvel nº 59.802 verifica-se o registro da 

cédula de crédito bancário nº 2017031530343921000003 em 07/07/17. 

 

Assim, estando a Cédula de Crédito Bancário nº 

2017031530343921000003 devidamente registrada, bem como a garantia de alienação 

fiduciária do imóvel também registrado corretamente e em data anterior ao ingresso do 

pedido de recuperação judicial, faz jus o credor a exclusão desse crédito, na forma do 

art. 49, §3º, da LRF. 

2) Relativamente a Cédula de Crédito Bancário nº 

2016031530100001000002, emitida em 05/12/2016, possui como garantia a alienação 

fiduciária dos seguintes veículos: 

  

*01 Caminhão Rollon, Ano/Modelo 2011, Placas ISE-

7202, Renavan 342014110; 

*01 Caminhão Trator AXOR 2540, Placas IQV-1161, 

Renavan 212612271. 
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 Analisando as certidões anexadas de registro dos 

veículos, verifica-se que as garantias foram devidamente registradas junto ao 

Detran/RS em 05/12/2016, ou seja, antes da data do ingresso do pedido de 

recuperação judicial. 

 

Dessa forma, faz jus o credor a exclusão do crédito, eis 

que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, na forma do art. 49, §3º, da LRF. 

 

Em relação a manifestação da Recuperanda para 

manutenção dos créditos relativos aos contratos nº 2017031530343921000003 e 

2016031530100001000002 (alienação fiduciária imóvel e veículos), importante ressaltar 

que apesar das garantias terem registradas antes da data do ingresso do pedido de 

recuperação judicial,  não se pode olvidar  que os referidos bens são essenciais  para a 

manutenção  das atividades  que a empresa desenvolve. 

 

Todavia tal decisão, s.m.j.  é reservado ao Juízo 

Recuperacional,  e  deve ser resolvido na esfera judicial e não nesta fase 

administrativa.  

 

3) Por fim, em relação ao Contrato de Abertura de 

Crédito em Conta Corrente nº 2017031532100082000012/00038, entabulado em 

26/01/2017, verifica-se que o cálculo juntado observou a data do ingresso do pedido de 

recuperação judicial, fazendo jus a retificação do crédito, devendo constar apenas o 

valor de R$ 263.980,96 (duzentos e sessenta e três mil novecentos e oitenta reais e 

noventa e seis centavos). 

 

DESSA FORMA, analisando os documentos juntados 

pelo credor, este Administrador manifesta-se nos seguintes termos: 

 

1) concorda com a exclusão do crédito relativo a 

Cédula de Crédito Bancário nº 2017031530343921000003, face ao registro do contrato 

junto ao órgão competente, bem como do registro da garantia de alienação fiduciária do 

imóvel nº 59.802, na forma do art. 49, §3º, da LRF; 
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2) concorda com a exclusão do crédito relativo a 

Cédula de Crédito Bancário nº 2016031530100001000002, face ao registro das 

garantias dos veículos junto ao Detran/RS, eis que o crédito não se sujeita aos efeitos 

da recuperação judicial, na forma do art. 49, §3º, da LRF; 

 

3) concorda com a retificação do crédito, devendo 

constar no Quadro Geral de Credores o valor de R$ 263.980,96 (duzentos e sessenta e 

três mil,  novecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), na classe III – Credores 

quirografários, face ao cálculo juntado ter observado a data do ingresso do pedido de 

recuperação judicial em 14/08/2017. 

 

 

2) BANCO BRADESCO S/A  (processo administrativo LS 

002/2017). 

 

  DO VALOR DECLARADO NO EDITAL PELA 

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

credores, foi considerado publicado no dia 17.10.2017, findando o prazo para eventuais 

habilitações e ou divergências dos credores em 08/11/2017. (deferido a contagem dos 

prazos em dias úteis pela Juízo a quo (NE 1367/2017). 

 

 Consta no edital os valores de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) e R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais), ambos na classe III – 

Credores quirografários. 

DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA 

CONTABILIDADE: A Recuperanda forneceu cópia dos seguintes contratos: 

 

*Extrato Contábil relativo ao Contrato de Capital de Giro 

nº 010.565.828; 

 

*Contrato de Arrendamento Mercantil nº 001373277-0 e 

NF-e nº 58888; 

*Contrato de Capital de Giro nº 010.953.689; 

 

*Extrato Contábil relativo ao Contrato nº 00043671358; 
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DECISÕES DE 1º E 2º GRAU: Não há decisões 

judiciais a respeito do crédito. 

 

DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES APRESENTADAS: O 

credor BRADESCO divergiu dentro do prazo legal,  qual seja, em 06/11/2017. 

 

O credor aduz que seu crédito é decorrente dos 

seguintes contratos: 

 

LUCIANE VIVIANE PATRICIO SANCHES: 

 

*Contrato Cartão American Express nº 376481.017, no 

valor de R$ 686,03; 

 

*Cédula de Crédito Bancário nº 004.017.567, no valor 

de R$ 47.537,77; 

 

LUIS SANCHES E CIA LTDA: 

 

* Cédula de Crédito Bancário nº 004.148.485, no valor 

de R$ 51.343,11; 

 

*Contrato Cartão de Crédito Visa Corporativo nº 

4551.188.2966, no valor de R$ 727,60; 

 

*Contrato Cartão de Crédito Visa Empresarial nº 

4551.187.1916, no valor de R$ 31.433,05; 

 

*Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 

010.565.828, no valor de R$ 36.666,02; 

 

*Acordo Comercial para Desconto de Duplicatas – 

Carteira 842, no valor de R$ 333.132,77; 
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*Acordo Comercial para Desconto de Cheques – 

Carteira 809, no valor de R$ 2.799,59; 

 

*Cédula de Crédito Bancário nº 010.953.689, com 

garantia de alienação fiduciária sobre veículo Caminhão 

Mercedes Benz AXOR 6X2, Placas ITC-8529; 

 

*Cédula de Crédito Bancário nº 004.076.961, com 

garantia de alienação fiduciária sobre veículo Caminhão 

Mercedes Benz ATEGO 6X2, Placas IRK-3993; 

 

*Contrato de Arrendamento Mercantil nº 001363744-0, 

com garantia de 01 Guindaste 100, M100L80 – 

EPSILON e 01 Separador 011 – EPSILON 01. 

 

 

Refere que seu crédito relativo aos contratos nº 

010.953.689, 004.076.961 e 001363744-0, não se sujeitam aos efeitos da recuperação 

judicial, face as garantias existentes. 

 

Já em relação aos demais contratos (376481.017, 

004.017.567, 004.148.485, 4551.188.2966, 4551.187.1916, 010.565.828, Acordo 

Comercial para Desconto de Duplicatas – Carteira 842 e Acordo Comercial para 

Desconto de Cheques – Carteira 809), aduz que os créditos se sujeitam aos efeitos da 

recuperação judicial. 

 

Assim, requer a retificação dos valores no rol de 

credores. 

 

Requer a exclusão dos créditos relativos aos contratos 

nº 010.953.689, 004.076.961 e 001363744-0, devendo apenas permanecer na relação 

de credores  apenas os valores de R$ 48.223,80 da Recuperanda LUCIANE VIVIANE 

PATRICIO SANCHES ME e o valor de R$ 456.102,14 da Recuperanda LUIS 

SANCHES E CIA LTDA. 
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DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA  

RECUPERANDA: Fornecida  cópia  da  presente divergência  de crédito  em 

05.12.2017 à Recuperanda,  a mesma  manifestou-se pela sujeição das Cédulas de 

Crédito Bancário nº 010.953.689, 004.076.961, referindo que não há informação da 

data do registro da garantia junto ao DETRAN/RS. 

 

Em relação aos demais pedidos, a Recuperanda não se 

opõe. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: A 

presente divergência foi apresentada dentro do prazo, ou seja, em 06/11/2017. 

 

1) LUCIANE VIVANE PATRICIO SANCHES: em 

relação aos contratos nº 376481.017 e 004.017.567, verificamos que os cálculos 

juntados observaram a data do ingresso do pedido de recuperação judicial, fazendo jus 

o credor a retificação do valor. 

 

2) LUIS SANCHES E CIA LTDA: em relação a CCB nº 

004.148.485, Contrato nº 4551.188.2966, Contrato nº 4551.187.1916, CCB nº 

010.565.828, Acordo Comercial para Desconto de Duplicatas – Carteira 842, e Acordo 

Comercial para Desconto de Cheques – Carteira 809, o credor junta cálculo 

observando a data do ingresso do pedido; 

 

Em relação aos contratos (nº 010.953.689 e nº 

004.076.961), os quais requer a exclusão por possuírem alienação fiduciária sobre um 

Caminhão Mercedes Benz – AXOR 6X2, Placas ITC-8529 e um Caminhão Mercedes 

Benz – ATEGO 6X2, Placas IRK-3993, verificamos que apesar de constar o registro 

das garantias na Consulta Individual de Veículos juntadas pelo credor, não há 

informação acerca da data do registro junto ao Detran/RS. 

 

Conforme jurisprudência já pacificada no Tribunal de 

Justiça do RS, para a verificação da sujeição ou não de créditos na recuperação judicial 

é necessária a verificação se o registro da garantia foi efetivado antes ou depois do 

ingresso do pedido de recuperação judicial, conforme acórdãos abaixo: 
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Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE 
CRÉDITO. CONTRATOS COM GARANTIA DE 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. REGISTRO. 
DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO 
DO REGISTRO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO 
MATERIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO 
CPC/2015. 1. Com base na novel legislação processual 
civil, os embargos de declaração se constituem como 
espécie de recurso expressamente previsto no artigo 
994, inciso IV do CPC/2015. A aplicabilidade de tal 
modalidade recursal vai delimitada pelo artigo 1.022 do 
CPC/2015, o qual preceitua taxativamente as hipóteses 
em que a sua oposição é cabível, quais sejam: I - 
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - 
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deve 
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - 
corrigir erro material. 2. Dessarte, com base nas 
premissas anteriores, inexiste as hipóteses 
taxativamente previstas a fim de acolher-se o presente 
recurso. O que subsiste, a partir das razões expostas 
no recurso, é a busca de reforma da decisão prolatada. 
3. Assim, pretendendo o embargante a rediscussão de 
pontos já analisados e debatidos por ocasião do 
julgamento da presente ação, com o fim de obter 
resultado favorável a si, ao não se conformar com a 
decisão anteriormente proferida, descabe a 
interposição do recurso manejado. 4. Caso concreto em 
que, por entendimento majoritário, assentou-se que, 
conquanto tenha havido, de fato, a demonstração do 
registro do contrato com garantia de alienação fiduciária 
no DETRAN, na forma do artigo 1.361, § 1º, parte final, 
não restou demonstrada a data em que se operado o 
aludido registro, para fins de verificação da 
anterioridade em relação ao próprio ajuizamento da 
recuperação judicial. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 
70074164989, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado 
em 30/08/2017). 

 

Não obstante, o credor não anexa os cálculos relativos 

a estes contratos (nºs 010.953.689 e nº 004.076.961) que pretende sejam retirados, 

impossibilitando também a exclusão dos valores. 

 

Já em relação ao contrato nº 001363744-0, verificamos 
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que o mesmo possui como garantia um Guindaste 100 M100L80 e um Separador 011, 

ambos da marca Epsilon. Entretanto, referido instrumento possui apenas  

reconhecimento das assinaturas, não comprovando o credor o registrado da garantia 

junto ao órgão competente, qual seja, no Registro de Títulos e Documentos.  

 

Dessa forma Excelência, apesar do registro das 

garantias em relação aos contratos nº 010.953.689, 004.076.961, o credor deixa de 

juntar o cálculo dos valores que pretende  retirar,  em confronto com o determinado no 

art. 9º, II, da LRF, impossibilitando este Administrador Judicial de verificar o valor a ser 

excluído do QGC.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DESSA FORMA, analisando os documentos juntados 

pelo credor, este Administrador manifesta-se nos seguintes termos: 

 

1) LUCIANE VIVIANE PATRICIO SANCHES: em 

relação aos contratos nº 376481.017, 004.017.567, CONCORDA com a retificação do 

crédito, passando a constar o valor de R$ 48.223,80, na classe III – credores 

quirografários; 

  

2) LUIS SANCHES E CIA LTDA: em relação aos 

contratos 010.953.689, 004.076.961, não houve a juntada de cálculo na forma do art. 

9º, II, da LRF e da data do registro da garantia junto ao órgão competente, e  não há a 

comprovação do registro do contrato nº 001363744-0,   impossibilitando a retificação do 

crédito,  DEVENDO PERMANECER o valor de R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e 

cinco mil reais), na Classe III – credores quirografários declarado pela Recuperanda. 

 

3) BANCO DO BRASIL S.A  (processo administrativo LS 

003/2017). 

 

VALOR DECLARADO DO CRÉDITO NO EDITAL: O 

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

publicado no dia 17.10.2017, findando o prazo para eventuais habilitações e ou 

divergências dos credores em 08/11/2017.  (Deferido a contagem dos prazos em dias 

úteis pelo Juízo  a quo (NE 1367/2017). 
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Consta no edital os valores de R$ 335.000,00 

(trezentos e trinta e cinco mil reais), na classe III – Credores quirografários. 

 

CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA: A Recuperanda forneceu cópia dos seguintes contratos: 

 

*Extrato compras efetuadas com o Cartão Empresarial 

BNDES; 

 

*Termo de Adesão ao Cartão Empresarial BNDES; 

 

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

judiciais a respeito do crédito.   

  

DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES APRESENTADAS: O 

credor Banco do Brasil, apresentou divergência de crédito  dentro do prazo, qual seja, 

em 31/10/2017. 

 

O credor aduz que seu crédito é decorrente do contrato 

Cheque Ouro Empresarial nº 435.405.999 (C/C 67411), no valor de R$ 117.747,71 e do 

contrato BNDES Visa Distribuição nº 66325937, no valor de R$ 308.836,95. 

 

Assim, requer a retificação dos valores constantes no 

QGC passando a constar o montante de R$ 426.854,66 (quatrocentos e vinte e seis 

mil,  oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). 

 

DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA  

RECUPERANDA: Fornecida cópia da presente divergência de crédito em 05.12.2017 à 

Recuperanda, a mesma manifestou-se pela improcedência do pedido de majoração do 

crédito relativo ao Cartão BNDES, face a ausência de previsão da cobrança de 

comissão de permanência no contrato entabulado entre as partes. 

 

Em relação ao contrato Cheque Ouro Empresarial a 

Recuperanda concorda com a majoração do crédito.  
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POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: A 

presente foi apresentada dentro do prazo, ou seja, em 31/10/2017.   

 

A credora junta a Cédula de Crédito Bancário – 

Abertura de Crédito em C/C – Cheque Especial nº 435.405.999, Termo de Adesão do 

Cartão BNDES. 

 

Analisando os documentos juntados, em relação ao 

Termo de Adesão do Cartão BNDES, verificamos que não há a previsão da cobrança 

de comissão de permanência no contrato, devendo ser excluído do cálculo os valores 

de R$ 9.860,28, R$ 21.766,27 e R$ 10.094,97, totalizando o montante de R$ 

41.721,52. 

 

Dessa forma, em relação ao Termo de Adesão do 

Cartão BNDES deverá o crédito ser majorado para R$ 267.115,43 (duzentos e 

sessenta e sete mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos). 

 

Já em relação a Cédula de Crédito Bancário – Abertura 

de Crédito em C/C – Cheque Especial nº 435.405.999, verificamos que o cálculo 

observou as condições pactuadas pelas partes   até  a data do ingresso do pedido de 

recuperação judicial (14.08.2017),  fazendo jus o credor a retificação do valor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DESSA FORMA, analisando os documentos juntados pelo credor, este Administrador 

concorda parcialmente nos seguintes termos: 

 

a) a retificação do crédito relativo ao Termo de Adesão 

do Cartão BNDES, devendo ser majorado para R$ 267.115,43 (duzentos e sessenta e 

sete mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos), na classe III – credores 

quirografários, face a ausência de pactuação da cobrança da comissão de 

permanência; 

 

b) a retificação do crédito relativo a Cédula de Crédito 

Bancário – Abertura de Crédito em C/C – Cheque Especial nº 435.405.999, passando a 

constar o valor de R$ 117.747,71 (cento e dezessete mil, setecentos e quarenta e sete 

reais e setenta e um centavos), na classe III – credores quirografários. 
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4) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A  (processo 

administrativo LS 004/2017). 

 

VALOR DECLARADO DO CRÉDITO NO EDITAL: O 

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

publicado no dia 17.10.2017, findando o prazo para eventuais habilitações e ou 

divergências dos credores em 08/11/2017. Deferido a contagem dos prazos em dias 

úteis pela Juíza a quo (NE 1367/2017). 

 

Consta no edital os valores de R$ 688.000,00 

(seiscentos e oitenta e oito mil reais), na classe III – Credores quirografários. 

 

CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES 

FORNECIDAS PELA RECUPERANDA: A Recuperanda forneceu cópia dos seguintes 

contratos: 

 

*Extrato conta corrente nº 13-000075-7; 

 

*Cédula de Crédito Bancário nº 

00331141300000014620. 

 

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

judiciais a respeito do crédito.   

  

DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES APRESENTADAS: O 

credor Santander Brasil apresentou divergência fora do prazo, qual seja, em 

09/11/2017. 

O credor aduz que seu crédito é decorrente de 03 (três) 

contratos, sendo somente 02 (dois) sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, no 

valor de R$ 293.297,01. 

 

Assim, requer a retificação do valor constante no QGC 

passando a constar o montante de R$ 293.297,01 (duzentos e noventa e três mil,  

duzentos e noventa e sete reais e um centavo). 
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DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA  

RECUPERANDA: Fornecida cópia  da  presente divergência  de crédito  em 05.12.2017 

à Recuperanda,  a mesma  manifestou-se pela improcedência do pedido de exclusão 

do crédito decorrente do Contrato de Câmbio, referindo que se trata de relação de 

mútuo, sem exportação de bens.   

 

Em relação aos demais pedidos, a Recuperanda não se 

opõe. 

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: A 

presente divergência foi apresentada fora do prazo, qual seja, em 09/11/2017 conforme 

se pode observar no comprovante de postagem de objeto dos Correios 

(DV905979283BR). 

 

O credor junta a Cédula de Crédito Bancário nº 

00331141300000014620 (R$ 200.847,87 – 14/08/17), Cédula de Crédito Bancário – 

Cheque Especial Plus nº 1141.000130000757 (R$ 92.449,14 – 14/08/17) e o Contrato 

de Câmbio nº 148267942. 

 

As cédulas bancárias juntadas pelo credor observaram 

a data do ingresso do pedido de recuperação judicial. 

 

Entretanto, em relação ao contrato de câmbio, o credor 

não junta cálculo demonstrando qual valor adiantou a Recuperanda e qual valor é 

relativo às diferenças de taxas, deságios, bonificações, juros de mora e demais 

despesas. 

 

Sabe-se que apenas o valor do adiantamento  

(principal)   pelo credor deverá ser excluído do quadro geral de credores, pois não se 

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

11.101/05, assim redigidos: 

 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
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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; 

(grifo nosso) 

 

Assim, considerando que não há cálculo demonstrando 

os valores adiantados, este Administrador não concorda com a exclusão do crédito, 

devendo permanecer como crédito quirografário. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           DESSA FORMA, analisando os documentos juntados 

pelo credor, este Administrador não concorda com a retificação do crédito, devendo 

permanecer o valor de R$ 688.000,00 (seiscentos e oitenta e oito mil reais),  na classe 

III – Credores quirografários declarados pela Recuperanda. 

 

 

5) VEÍSA VEÍCULOS LTDA  (processo administrativo LS 

005/2017). 

 

VALOR DECLARADO DO CRÉDITO NO EDITAL: O 

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

publicado no dia 17.10.2017, findando o prazo para eventuais habilitações e ou 

divergências dos credores em 08/11/2017.  (deferido a contagem dos prazos em dias 

úteis pelo Juízo a quo (NE 1367/2017). 
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Consta no edital os valores de R$ 13.821,65 (treze mil 

oitocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), na classe III – Credores 

quirografários. 

 

CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA: A Recuperanda não forneceu documentos relativos a este  

credor. 

 

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

judiciais a respeito do crédito.   

  

DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES APRESENTADAS: O 

credor Veìsa Veículos Ltda.  apresentou divergência  fora do prazo, qual seja, em 

14/11/2017. 

 

O credor aduz que seu crédito é decorrente da venda 

de pneus, juntando NF’e a fim de comprovar seu crédito. 

 

Assim, requer a retificação do valor constante no QGC 

passando a constar o montante de R$ 64.751,65 (sessenta e quatro mil, setecentos e 

cinquenta e um real e sessenta e cinco centavos). 

 

DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA  

RECUPERANDA: Fornecida  cópia  da  presente divergência  de crédito  em 

05.12.2017 à Recuperanda,  a mesma  manifestou-se pela procedência do pedido em 

face da comprovação da origem do crédito.   

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: A 

presente habilitação foi apresentada habilitação fora do prazo, qual seja, em 

14/11/2017 conforme se pode observar no comprovante de postagem de objeto dos 

Correios (OA812385129BR). 

 

O credor junta as Notas Fiscais Eletrônicas nº 091.840 

(R$ 7.580,00), 199.216 (R$ 0,02 – devolução de carcaças/pneus recapados), 092.519 
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(R$ 14.960,00), 092.800 (R$ 7.480,00), 093.116 (R$ 8.040,00), 093.497 (R$ 7.200,00), 

093.569 (R$ 3.780,00), 093.571 (R$ 3.780,00), 093.700 (R$ 8.140,00), 093.818 (R$ 

3.880,00), todas devidamente assinadas, conforme canhotos anexados a presente 

divergência. 

 

Assim, considerando os documentos juntados pelo 

credor, os quais comprovam o crédito, faz jus a retificação do valor. 

 

A Recuperanda manifestou-se pela majoração dos  

créditos  apontados.  

 

Entretanto, levando em consideração que a presente 

divergência foi apresentada fora do prazo legal (art. 7º, §1º, LRF), qual seja, em 

14/11/2017, quando o prazo para apresentação de habilitação/divergência decorreu em 

08/11/2017, deverá o valor excedente ser incluído como retardatário. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

           DESSA FORMA, analisando os documentos juntados 

pelo credor, este Administrador concorda com a retificação do crédito, nos seguintes 

termos: 

 

a) deverá permanecer o valor de R$ 13.821,65 (treze 

mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), na classe III – Credores 

quirografários; 

 

b) inclusão do valor de R$ 50.930,00 (cinquenta mil,  

novecentos e trinta reais), na classe III – Credores quirografários, na forma retardatária. 

 

 

6) COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS INTEGRAÇÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO 

SUL E SANTA CATARINA – SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC  (processo 

administrativo LS 006/2017). 

 

VALOR DECLARADO DO CRÉDITO NO EDITAL: O 

Edital previsto no art. 52, §1º, d a LFR, com a relação dos credores, foi considerado 
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publicado no dia 17.10.2017, findando o prazo para eventuais habilitações e ou 

divergências dos credores em 08/11/2017.  (deferido a contagem dos prazos em dias 

úteis pelo Juízo  a quo (NE 1367/2017). 

 

Consta no edital os valores de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), e R$ 2.194.000,00 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil 

reais), ambos na classe III – Credores quirografários. 

 

CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

PELA RECUPERANDA: A Recuperanda forneceu o extrato contábil do contrato nº 

B65031876. 

 

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

judiciais a respeito do crédito.   

  

DIVERGÊNCIAS/HABILITAÇÕES APRESENTADAS: O 

credor SICREDI, apresentou divergência/habilitação dentro do prazo, qual seja, em 

01/11/2017. 

 

O credor aduz que seus créditos são decorrentes dos 

seguintes contratos: 

 

LUIS SANCHES E CIA LTDA 

* Contrato nº 743002 (Cheque Especial), no valor de R$ 

100.000,00; 

*Cédula de Crédito Bancário nº B65031876-3, no valor 

de R$ 2.480.048,18; 

 

LUCIANE VIVIANE PATRICIO SANCHES 

*Contrato nº 901579, no valor de R$ 50.000,00; 

*Cédula de Crédito Bancário nº B55032279-3, no valor 

de R$ 100.000,00; 

*Contrato (Cartão de Crédito) nº 0004.0008, no valor de 

R$ 18.705,17; 
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Assim, requer a retificação do valor constante no 

Quadro Geral de Credores  passando a constar o montante de R$ 2.748.753,35 (dois 

milhões setecentos e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta e três reais e trinta e 

cinco centavos). 

 

DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA PELA  

RECUPERANDA: Fornecida  cópia  da  presente divergência  de crédito  em 

05.12.2017 à Recuperanda,  a mesma  manifestou-se pela procedência dos pedidos.   

 

POSIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL: A 

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

01/11/2017. 

 

O credor junta contrato nº 901579 - cheque especial – 

c/c 56194-0 (R$ 50.000,00), contrato nº 743002 - cheque empresarial – c/c 10297-0 (R$ 

100.000,00), cédula de crédito bancária nº B55032279-3 (R$ 100.000,00), cédula de 

crédito bancária nº B65031876-3 (R$ 2.480.048,18) e faturas cartão de crédito no valor 

de R$ 18.705,17. 

Passamos a analisar: 

 

LUIS SANCHES E CIA LTDA 

 

Em relação ao contrato nº 743002 (Cheque Especial), 

no valor de R$ 100.000,00, o credor refere que nada tem a divergir, estando correta sua 

inclusão no rol de credores. 

Entretanto, em relação a Cédula de Crédito Bancário nº 

B65031876-3, refere que o valor que constou no edital não esta corretamente 

discriminado, requerendo a retificação do crédito para o valor de R$ 2.480.048,18. 

 

Analisando o referido contrato verificamos que a ficha 

gráfica juntada que o valor apontado no cálculo juntado pelo credor observou à data do 

ingresso do pedido de recuperação judicial e as cláusulas pactuadas, fazendo jus a 

retificação do valor. 
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LUCIANE VIVIANE PATRICIO SANCHES 

 

Em relação ao contrato nº 901579, no valor de R$ 

50.000,00 e a Cédula de Crédito Bancário nº B55032279-3, no valor de R$ 100.000,00, 

o credor refere que nada tem a opor, estando corretamente disponibilizados os valores. 

 

Já em relação ao contrato (Cartão de Crédito) nº 

0004.0008, requer a inclusão do referido crédito no valor de R$ 18.705,17. 

 

Ocorre que, em relação ao pedido de inclusão do valor 

do cartão de crédito nº 0004.0008, no valor de R$ 18.705,17, analisando as faturas 

juntadas pelo credor, as mesmas somam apenas R$ 13.393,51. Não há cálculo juntado 

pelo credor a fim de demonstrar a diferença entre o valor apontado e o valor das 

faturas, impossibilitando este Administrador Judicial de analisar corretamente o pedido 

de habilitação do referido crédito.   

 

Assim, não faz jus o credor a habilitação do referido 

crédito, face a ausência de cálculo, bem como a divergência existente entre o valor 

apontado e as faturas anexadas a presente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                     DESSA FORMA, analisando os documentos juntados 

pelo credor, este Administrador concorda com a retificação do crédito, nos seguintes 

termos: 

 

LUIS SANCHES E CIA LTDA:  

 

A) deverá permanecer no rol de credores os valores de 

R$ 100.000,00 (contrato nº 743002), na classe III – Credores quirografários; 

 

B) concorda este Administrador Judicial com a 

retificação do valor do contrato nº B65031876-3, devendo constar no edital o valor de 

R$ 2.480.048,18 (dois milhões quatrocentos e oitenta mil quarenta e oito reais e dezoito 

centavos), na classe III – Credores quirografários, tendo em vista que o cálculo juntado 

observou a data do ingresso do pedido de recuperação judicial; 
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LUCIANE VIVIANE PATRÍCIO SANCHES ME:  

 

A) deverá permanecer no quadro geral de credores os 

valores de R$ 50.000,00 (contrato nº 901579) e o valor de R$ 100.000,00 (contrato nº 

B55032279-3), na classe III – Credores quirografários; 

 

B) NÃO concorda este Administrador Judicial com a 

inclusão do valor de R$ 18.705,17 (contrato cartão de crédito nº 0004.0008), face a 

divergência dos valores, bem como a ausência de cálculo, na forma do art. 9º, II, LRF. 

 

 

3 – DA EXCLUSÃO DE ALGUNS CRÉDITOS 

 

Foram excluídos créditos da recuperação judicial os 

créditos do Banco Banrisul (CCB nº 20170315330343921000003 e 

2016031530100001000002). 

Não foram indeferidos pedidos de 

habilitação/divergência. 

 

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. 

 

    Passo Fundo, 15 de janeiro de 2018. 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


