
 

 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 

 
 

 
 

Recuperação Judicial 

Autos nº 0016832-30.2015.8.16.0045 
 

 

 

 

 

 

JÚLIO CESAR RODRIGUES – Administrador 
Judicial – vem à presença de Vossa Excelência para, respeitosamente, 
expor e requerer o que segue: 

 
 

1. 
DO RELATÓRIO SOBRE AS DIVERGÊNCIAS E 
HABILITAÇÕES (LRF, art. 7º, § 2º) 

 
O Administrador finalizou a análise das 

divergências e habilitações apresentadas pelos credores, visando à 

elaboração e publicação da lista do art. 7º, § 2º, da LRF. 
 

Em respeito ao princípio da instrumentalidade, 
foram consideradas tanto as habilitações formuladas diretamente ao 
Administrador, nos termos do art. 7º, § 1º, da LRF, quanto aquelas 

protocolizadas impropriamente nos presentes autos, conforme petições já 
riscadas por ordem desse r. Juízo (Mov. 273.1). 

 
A maioria das habilitações administrativas foi 

recebida diretamente no e-mail fornecido pelo Administrador 

(recuperasg@rodriguesneto.adv.br). As demais chegaram pelo meio físico, 
via correio ou mediante protocolo pessoal. 

 
Foi concedida a oportunidade para que as 

Recuperandas, pelos mesmos meios, se manifestassem a respeito de cada 

divergência e habilitação pela via administrativa. Também foram solicitados 
esclarecimentos e documentos adicionais a alguns dos credores, tudo para 
que o Administrador tivesse condições de proferir seu parecer sobre os 

créditos discutidos. 
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Nesta etapa, também houve o auxílio do contador 
CARLOS ALBERTO RUBIM (indicado anteriormente), que examinou os 
documentos envolvidos e os livros contábeis das Recuperandas.  

 
Primando pela transparência do procedimento, 

segue anexo o respectivo Relatório Analítico, em 117 laudas, contendo 

resumo das alegações dos credores, dos esclarecimentos das Recuperandas 
e da conclusão do Administrador. 

 
Cumpre esclarecer que a função do Administrador 

na fase de verificação dos créditos é meramente administrativa, de modo 
que eventuais inconformismos com a Relação de Credores poderão ser 
dirigidos a esse r. Juízo, na forma de Impugnações, conforme dispõe o art. 

8º da Lei 11.101/2005 (LRF), permitindo eventual retificação do quadro. 
 

 
2. 
DA PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES 

 
Examinadas todas as habilitações e divergências, o 

Administrador elaborou a Relação de Credores que segue anexa, a qual 
será disponibilizada no website do seu escritório 
(www.rodriguesneto.adv.br), para conhecimento dos interessados, 

permitindo a publicação do respectivo edital (LRF, art. 8º), cuja minuta 
também segue anexa e será entregue em cartório. 

 

3. 
DA SOLICITAÇÃO DE CÁLCULOS À VARA DO 

TRABALHO DE ARAPONGAS 
 
Ao elaborar especificamente a lista dos credores 

trabalhistas, o Administrador considerou os valores estampados nas 
certidões de habilitação expedidas pela Vara do Trabalho de Arapongas. 

 
Ocorre que tais certidões foram expedidas 

posteriormente à data do ajuizamento do pedido de recuperação 
(18.12.2015), de modo que compreendem atualização monetária fora dos 
limites estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF. 

 
Por isso, os créditos habilitados com base nessas 

certidões foram considerados apenas provisoriamente na lista, de modo que 

estarão sujeitos a futura retificação. 
 

Como a apuração dos créditos trabalhistas é 
atribuição exclusiva da Justiça do Trabalho (LRF, art. 6º, § 2º), entende o 
Administrador ser necessário requisitar àquele juízo a elaboração de novas 

certidões contendo atualização monetária dos créditos somente até 
18.12.2015, data da propositura do pedido recuperacional. 

 

http://www.rodriguesneto.adv.br/


 

 
3 

Após isso, será possível retificar o quadro, 
considerando os créditos atualizados na forma da lei. 

 

4. 
DOS REQUERIMENTOS 
 

Ante o exposto, respeitosamente, requer: 
 

a)  o acolhimento do Relatório e da Lista de 
Credores do art. 7º, § 2º, da LRF; 

 

b)    a urgente publicação dos editais previstos nos 
artigos 8º e 36 da mesma lei, para os devidos fins, conforme minutas 

entregues em cartório pelo Administrador; 
 
c) a remessa de ofício ao r. Juízo da Vara do 

Trabalho de Arapongas, requisitando a elaboração e remessa de novas 
certidões de habilitação relativas aos processos especificados na planilha 
anexa, desta feita prevendo a atualização dos créditos dos reclamantes 

somente até 18.12.2015 (data do ajuizamento do pedido de recuperação), 
nos termos do que dispõem os artigos 6º, § 2º, e 9º, inciso II, ambos da 

LRF, para fins de oportuna retificação do quadro de credores. 
 
 

P. Deferimento. 
 

Arapongas, 09 de junho de 2017. 
 
 

 
Júlio Cesar Rodrigues 
    OAB-PR 17.530 

Administrador Judicial 


