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1.  
INTRODUÇÃO 

 
O presente Relatório tem a finalidade de demonstrar 

os critérios utilizados pelo Administrador Judicial para elaborar a Lista de 
Credores prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005 (LRF) e aqui anexada. 

 
No total, 67 credores encaminharam habilitações 

e/ou divergências diretamente ao Administrador ou impropriamente por 

petição nos autos da Recuperação Judicial. Todas foram consideradas no 
presente Relatório, em razão do princípio da instrumentalidade das formas e 
a fim de evitar prejuízo aos interessados. 

 
Os valores que aparecem na Relação de Credores são 

o resultado da análise global que será adiante exposta, já consideradas as 
modificações, inclusões e exclusões acolhidas pelo Administrador. 

 
Os créditos relacionados inicialmente pelas 

Recuperandas, que não foram alvo de divergências ou que sobre eles houve 

manifestação de concordância dos respectivos titulares, foram mantidos (e 
atualizados) após análise na escrituração contábil das Recuperandas.  

 
 
2. 

ANÁLISE DOS CRÉDITOS 
 

Passa-se agora à análise individualizada dos créditos, 
os quais estão organizados por classe e em ordem alfabética, contendo ao final 
de cada item a deliberação do Administrador sobre as habilitações e 

divergências. 
 

Segue adiante índice para facilitar a navegação pelos 
interessados, os quais poderão efetuar a busca no arquivo PDF, clicando em 
sua respectiva classe: 

 
 

 

2.1 CLASSE I – Trabalhista 

2.2 CLASSE II – Garantia Real 

2.3 CLASSE III – Quirografário 

2.4 CLASSE IV – ME/EPP 
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2.1 

CLASSE I (trabalhista) 
 

2.1.1  
ADRIELE DE SOUZA 
 

Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 4.507,70 junto à empresa JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME. 

 

Através de petição no Mov. 426, a credora requereu a 

habilitação de crédito no valor de R$ 13.822,60, exibindo, para tanto, certidão 
expedida pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória sob 

nº 0000299-25.2016.5.09.0653. 
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

05.10.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 13.822,60), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 

2.1.2  
ALAN COSTA VANINI 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 6.287,92 junto à empresa VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador, o credor 

se insurge apenas quanto à data de seu desligamento da empresa, nada 
questionando sobre o valor declarado.  
 

Em memorial, as Recuperandas apresentaram o 
aviso prévio e o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado pelo 

credor, constando como data de desligamento o dia 09.12.2015 (antes do 

pedido recuperacional) e a quantia de R$ 6.287,92 pertinente ao acerto 
rescisório. 
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Diante da documentação apresentada pelas partes, 

foi mantido o valor inicial de R$ 6.287,92, por estar em sintonia com o Termo 
de Rescisão e também porque está presente no Relatório Gerencial de Contas 

a Pagar apresentado pelas Recuperandas. O valor não foi atualizado porque 
fixado dentro do mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 

 
2.1.3   
ALEXANDRE DANIEL DA COSTA 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 4.156,31 junto à empresa JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME. 
 
Entretanto, o Administrador foi intimado para 

manifestar-se nos autos apensos de Habilitação de Crédito sob nº 0011469-
28.2016.8.16.0045, no qual o credor postula a retificação do valor declarado 

para R$ 20.054,96, apresentando para tanto, certidão expedida pela Vara do 
Trabalho de Arapongas (autos sob nº 0000386-78.2016.5.09.0653). 

 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
09.09.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 

recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  
 

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

 

Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 
provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 20.054,96), 

mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 

solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 

2.1.4  
ALINE CHAVES MAZARI 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 12.865,68), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.1.5  

ALLAN FERREIRA SOARES 
 
Credor não relacionado pelas Recuperandas.  

 
No entanto, o Administrador foi intimado sobre a 

existência de Reclamatória Trabalhista movida por ele em face da 

Recuperanda JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME (autos nº 0002146-

96.2015.5.09.0653), em trâmite na Vara do Trabalho de Arapongas. 

 
Consta no processo trabalhista um cálculo judicial 

apontando como crédito o valor de R$ 16.298,14. 

 
Ocorre que mencionado cálculo, datado de 

31.01.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
 

Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 
provisoriamente, o valor estampado em referido cálculo (R$ 16.298,14), mas 
este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 
 

2.1.6  
AMANDA ADAN SABION 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 4.492,99), 
com vencimento em 07.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.1.7  
AMARAL & ASSOCIADOS – ADVOGADOS 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos. 

 

Porém, sua classificação foi alterada visto que os 
honorários advocatícios se enquadram em verba de natureza alimentar, 

conforme Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal: “Os 
honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante 
principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja 
satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno 
valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 

 
Portanto, os créditos pertencentes a este credor foram 

relacionados da seguinte forma: junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

foi declarado o valor de R$ 8.711,23, com vencimento em 04.10.2011, e junto 
à SG ALUMÍNIOS LTDA foi declarado o valor de R$ 7.613,22, com vencimento 

em 29.10.2011, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento 
do pedido de Recuperação Judicial, perfazendo os totais de R$ 11.295,76 e 
R$ 9.871,99, respectivamente. 

 
 
 

2.1.8  
ANA LÍGIA MANFRE NOGUEIRA 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.422,03), 

com vencimento em 07.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 

 
 
2.1.9  

ANDERSON COSTA VANINI 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.171,64), 
com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.1.10  
ANDRÉA ALVES DE SOUZA 

 
Credora não relacionada pelas Recuperandas. 
 

No entanto, o Administrador foi intimado para se 
manifestar nos autos de Habilitação sob nº 0008328-98.2016.8.16.0045, no 
qual a credora postulou a habilitação do valor de R$ 20.979,43, apresentando, 

para tanto, certidão expedida pela Vara do Trabalho de Arapongas (autos de 
RT nº 0001357-68.2013.5.09.0653). 

  
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

31.05.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 20.979,43), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 

àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
 

 
 
 

2.1.11  
ANDREIA FREITAS DA SILVA 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.516,79), 

com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.1.12  
ANDREIA RODRIGUES DA SILVA 

 
Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 5.286,56 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

Através de petição do Mov. 430, a credora requereu a 

habilitação de crédito no valor de R$ 11.499,90, exibindo, para tanto, certidão 

expedida pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória 
Trabalhista sob nº 0010296-66.2015.5.09.0653.  

 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
25.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 

Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 
provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 11.499,90), 

mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 
2.1.13  

ANGÉLICA CRISTINA PEREIRA 
 

Credora não relacionada pelas Recuperandas.  
 
Entretanto, o Administrador foi intimado para se 

manifestar nos autos de Habilitação de Crédito sob nº 0008329-
83.2016.8.16.0045, onde a credora postulou a habilitação do valor de R$ 

25.379,77, apresentando, para tanto, certidão expedida pela Vara do 
Trabalho de Arapongas (autos nº 0000277-35.2014.5.09.0653). 

 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
30.06.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 

recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, 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 – (omissis) 
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência 
ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação” 

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 25.379,77), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 
2.1.14  

CLAUDEMIR TORRES 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 20.134,71), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
 

2.1.15  

CLEBER LUIZ CREMONIN 
 

Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas com 
crédito de R$ 3.873,13 junto à empresa VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 

O credor apresentou, via e-mail, impugnação ao 
valor indicado, alegando que move ação trabalhista contra a empresa 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., em trâmite na 4ª Vara do Trabalho 
de São José do Rio Preto-SP (autos sob nº 0010103-57.2016.5.15.0133), 

estimando sua pretensão em R$ 38.024,86. 

 
Através de consulta à mencionada Reclamatória 

Trabalhista, o Administrador constatou que houve sentença condenatória 
proferida em 19.04.2017, ainda pendente de liquidação. 

 

Em razão disso, incluiu na lista de credores o valor 
de R$ 10.000,00, que foi arbitrado provisoriamente pela sentença, sujeito, 
portanto, a posterior retificação. 
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2.1.16  

CLEBERSON PADIAL PAZINI 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 5.433,26), 
com vencimento em 07.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
2.1.17  

CRISTIANE DONATELI BRAZ ROMANHA 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 2.517,01), 
com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
2.1.18  
DANIELI DAS GRAÇAS MATESCO 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 4.674,65), 

com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
2.1.19  
DENISE ISAURA LIDOVINO 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 2.026,28), 

com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 

2.1.20  
EDER ALBERTO TEIXEIRA BRAGA 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 736,44), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.1.21  

EDSON JANUÁRIO DOS SANTOS 
 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 5.995,36 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

Através de petição no Mov. 538, o credor requereu a 

habilitação de crédito no valor de R$ 14.350,27, exibindo, para tanto, certidão 
expedida pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória 

Trabalhista sob nº 0000492-40.2016.5.09.0653. 
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

18.10.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 14.350,27), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 
 

2.1.22  
ELDERSON JUNIOR PEREIRA 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 2.933,78), 
com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.1.23  
EUCLIDES CASSIMIRO PAZINI 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 5.439,17), 
com vencimento em 07.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 

 
 

2.1.24  

GABRIEL GIBIM 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 4.777,59), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
 

 
2.1.25  
GIRLENE BARBOSA BATISTA 

 
Credora não relacionada pelas Recuperandas. 

 
Entretanto, o Administrador foi intimado para se 

manifestar em habilitação apensa aos autos da RJ (autos nº 0004761-

59.2016.8.16.0045), por meio da qual a credor postula crédito na ordem de 
R$ 3.594,01, de acordo com certidão expedida pela Vara do Trabalho de 

Arapongas (autos de RT nº 0001367-78.2014.5.09.0653), prevendo 
atualização monetária corretamente aplicada até dezembro/2015 (época do 
pedido recuperacional). 

 
Manifestando-se no incidente, as Recuperandas 

alegaram que o crédito já estaria quitado, conforme comprovantes de 

depósitos bancários que juntaram. 
 

Em que pese a documentação apresentada pelas 
Recuperandas, é certo que a apuração dos créditos trabalhistas ocorre 
somente na Justiça Especializada, não sendo competência do Juízo 

Recuperacional alterá-los, salvo para adequá-los aos critérios de atualização 
monetária. 

 
É o que preceitua o § 2º do art. 6º da LRF: 
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Art. 6º. § 2º. É permitido pleitear, perante o administrador judicial, 
habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de 
trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as 
impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas 
perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, 
que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado 
em sentença. 

 
Assim, diante da existência de certidão expedida pela 

Justiça do Trabalho, com atualização monetária nos limites do art. 9º, II, da 

LRF, entende o Administrador que não cabe aqui desprezá-la, incumbindo às 
Recuperandas questioná-la perante o Juízo Laboral, sob a alegação de 

pagamento. 
 
Assim, foi incluído provisoriamente o crédito de 

R$ 3.594,01 na Relação de Credores, sujeito a eventual retificação. 
 

 
2.1.26  
ÍTALO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 4.001,70 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
 

 

Através de petição do Mov. 431, o credor requereu a 

habilitação de crédito no valor de R$ 7.676,48, exibindo, para tanto, certidão 
expedida pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória 

Trabalhista sob nº 0010294-96.2015.5.09.0653.  
 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
18.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

 
“Art. 9º. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 
7º, § 1º, desta Lei deverá conter: 
I – (omissis) 
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência 

ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação” 

 

Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 
provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 7.676,48), mas 
este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
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2.1.27  

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 756,97), 
com vencimento em 04.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
2.1.28  

JÉSSICA ALINE DA CRUZ 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.467,57), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
2.1.29  
JOÃO DANIEL RODRIGUES 

 
Credor não relacionado pelas Recuperandas. 

 
No entanto, houve habilitação em autos apensos ao 

processo da RJ (autos nº 0008330-68.2016.8.16.0045), postulando o credor a 

importância de R$ 3.298,58, com base em certidão expedida nos autos de RT 
sob nº 0001397-16.2014.5.09.0653, da Vara do Trabalho de Arapongas. 

 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

07.04.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 

recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  
 

“Art. 9º. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 
7º, § 1º, desta Lei deverá conter: 
I – (omissis) 
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência 

ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação” 

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 3.298,58), mas 

este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 

solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 

àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
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2.1.30  

JONAS RESENDE GIGLIOTTI 
 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 4.581,58 junto à empresa JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME. 
 
O credor apresentou manifestação nos próprios autos 

da RJ (Mov. 437) informando a existência de acordo, pelo valor de R$ 9.000,00, 
em Reclamatória Trabalhista proposta contra a empresa JULIANA GIBIM DE 

SOUZA – ME, perante a Vara do Trabalho de Arapongas (autos nº 0000034-

23.2016.5.09.0653). 
 

Juntou os documentos comprobatórios, incluindo a 
Ata da Audiência datada de 24.05.2016, na qual ocorreu a transação e que, 

conforme determinado pelo Juízo Laboral, tem força de certidão de crédito 
para fins de habilitação. 

 

Assim, considerando a ocorrência de acordo judicial, 
que pressupõe a concordância das Recuperandas, o Administrador acolheu a 

habilitação para incluir o crédito no valor de R$ 9.000,00 na Relação de 
Credores. 

 

 
 

2.1.31  
JOSÉ VILSON ALVES CORREA 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 2.888,70), 
com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 
 

 
2.1.32  

JULIANA SUPRANI GALDINO 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 2.975,20), 

com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ.  
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2.1.33  

KEYLA COUTINHO DOS SANTOS 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.760,93), 

com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
 
 

2.1.34  
LAURA DE CAMPOS PRADO BINDA 

 
Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 6.215,63 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

Através de petição do Mov. 428, requereu a habilitação 

de crédito no valor de R$ 16.860,00, exibindo, para tanto, certidão expedida 

pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória Trabalhista 
sob nº 0010289-74.2015.5.09.0653.  

 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
19.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 

Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 
provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 16.860,00), 

mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
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2.1.35  

LUCAS MOTA SOUZA 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.240,83), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
 

2.1.36  
LUCIANA SANTIAGO GOMES 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.035,39), 
com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 
 

2.1.37  
LUCINEIA PECANHA DOS SANTOS FERREIRA 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 5.897,17), 

com vencimento em 02.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 

 
2.1.38  
MAICO NAITE MARTINS SANTANA 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 5.589,59 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 
 
No entanto, o Administrador tomou conhecimento de 

habilitação em apenso ao processo da RJ (autos nº 000743-58.2017.8.16.0045), 
postulando o credor a importância de R$ 17.309.75, com base em certidão 
expedida nos autos de RT sob nº 0000094-93.2016.5.09.0653, da Vara do 
Trabalho de Arapongas. 

 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
30.11.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 

recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, 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 – (omissis) 
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência 
ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação” 

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 17.309.75), 

mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 

solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LR, art. 6º, § 2º). 

 
 

2.1.39  
MARCELO ADRIANO PEREIRA 
 

Credor não relacionado pelas Recuperandas.  
 

Através de petição do Mov. 435, requereu a habilitação 

de crédito no valor de R$ 1.757,00, exibindo, para tanto, certidão expedida 
pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória Trabalhista 
sob nº 0002094-03.2015.5.09.0653.  

 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

09.09.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 1.757,00), mas 
este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 

àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
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2.1.40  
MARCELO DA SILVA PEREIRA 

 
Credor não relacionado pelas Recuperandas.  
 

Através de petição do Mov. 425, o credor requereu a 

habilitação de crédito no valor de R$ 12.178,93, exibindo, para tanto, certidão 
expedida pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória 

Trabalhista sob nº 0000341-74.2016.5.09.0653.  
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

28.09.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 12.178,93), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 

àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
 

 
2.1.41  
MÁRCIO DOS SANTOS SILVA 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 9.596,48 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES 
LTDA. 

 

Através de petição do Mov. 432, o credor requereu a 

habilitação de crédito no valor de R$ 18.538,30, exibindo, para tanto, certidão 
expedida pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória 

Trabalhista sob nº 0010295-81.2015.5.09.0653.  
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

24.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, 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 – (omissis) 
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência 
ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação” 

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 18.538,30), 

mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 

solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 

2.1.42   
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.419,16), 
com vencimento em 07.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 

 
2.1.43  
MARIANA RAMOS FERREIRA 

 
Credora não relacionada pelas Recuperandas.  
 

Entretanto, o Administrador tomou conhecimento de 
habilitação apensa ao processo da RJ sob nº 0001362-85.2017.8.16.0045, 

onde a credora apresentou certidão expedida pela Vara do Trabalho de 
Arapongas, proveniente dos autos de ação trabalhista nº 0000838-

25.2015.5.09.0653, indicando que seu crédito perfaz R$ 2.515,87. 
 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 

16.11.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
 



 

 21 

 

Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 
provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 2.515,87), mas 

este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 

solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 

2.1.44  
MARILENE BATISTA BARBOSA SOUZA 

 

Credora não relacionada pelas Recuperandas.  
 

Entretanto, o Administrador foi intimado sobre a 
existência de Reclamatória Trabalhista movida por ela em face das 
Recuperandas SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., JULIANA GIBIM DE 

SOUZA – ME e SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em trâmite na Vara do 
Trabalho de Arapongas (autos sob nº 0001366-93.2014.5.09.0653). 

 

Em referido processo, foi expedida certidão para fins 
de habilitação de crédito no valor de R$ 3.261,27. 

 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

02.06.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 

recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  
 

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 3.261,27), mas 

este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 

solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (18.12.2015), visto que compete exclusivamente àquele juízo 
apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
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2.1.45  
NOELI CRISTINA PERON GANDINI DA SILVA 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.402,75), 
com vencimento em 07.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 

 
 
2.1.46  

ODIRLEI FERNANDO MORAIS 
 

Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 8.454,34 junto à empresa JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME. 

 

Através de petição do Mov. 429, requereu a habilitação 

de crédito no valor de R$ 31.151,41, exibindo, para tanto, certidão expedida 
pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória Trabalhista 

nº 0010291-44.2015.5.09.0653.  
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

09.09.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 31.151,41), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 

àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
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2.1.47  

PATRÍCIA JAQUELINE PRADO 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.605,22), 
com vencimento em 07.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
2.1.48  

PATRÍCIA LUCAS DE ARAÚJO 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 5.010,10) 
não foi atualizado porque vencido dentro do mesmo mês (dezembro/2015) em 
que ocorreu o pedido de RJ. 

 
2.1.49  
PAULO CÉSAR GENARO SANTANA 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 6.318,95), 

com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
2.1.50  
RENATA BARBOSA GONÇALVES 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 2.334,06), 

com vencimento em 25.11.2015, foi atualizado até dezembro de 2015, época 
do pedido de RJ, perfazendo R$ 2.378,14. 

 

2.1.51  
ROBERTO ELIAS BASSANESI 
 

Credor não relacionado pelas Recuperandas.  
 

No entanto, o Administrador foi intimado sobre a 
existência de Reclamatória Trabalhista movida por ele em face das 
Recuperandas SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., JULIANA GIBIM DE 

SOUZA – ME E SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (autos sob nº 0010222-

12.2015.5.09.0653), em trâmite na Vara do Trabalho de Arapongas. 
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Através de consulta aos autos trabalhistas, verificou-se a 

existência de certidão para fins de habilitação no importe líquido de R$ 82.025,08, 
datada de 23.11.2016.  

 
Ocorre que mencionada certidão, por evidente, 

compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido recuperacional 

(18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  
 

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 82.025,08), 

mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 

solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
2.1.52  

ROBINSON VIVIANO SAMPAIO DE LIMA 
 

Credor não relacionado pelas Recuperandas. 
 
Através de petição do Mov. 258, requereu a habilitação 

de crédito no valor de R$ 15.000,00, proveniente de acordo judicial, exibindo, 
para tanto, a Ata da Audiência realizada no dia 24.06.2016, dentro dos autos 
nº 0002539-21.2015.5.09.0653 da Vara do Trabalho de Arapongas, que, 

conforme determinado pelo Juízo Laboral, tem força de certidão de crédito 
para fins de habilitação. 

 
Portanto, como o acordo judicial pressupõe a concordância 

das partes, foi incluído o crédito de R$ 15.000,00 na Relação de Credores. 

 
2.1.53  
RODRIGO ZANEBONE BARCELLOS 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 3.063,16), 

com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.1.54  
ROXANNE MORA VENÂNCIO 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 2.481,87), 
com vencimento em 30.11.2015, foi atualizado até dezembro de 2015, época 

do pedido de RJ, perfazendo R$ 2.528,74. 
 

 
 
2.1.55  

SANDRA OLÍMPIA DE SALES 
 

Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas com 
crédito de R$ 2.000,00 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

Entretanto, o Administrador foi intimado para se 
manifestar em habilitação apensa ao processo da RJ (autos nº 0010907-

19.2016.8.16.0045), onde a credora apresentou certidão expedida pela Vara do 
Trabalho de Arapongas, proveniente dos autos de Reclamatória Trabalhista nº 
0000112-51.2015.5.09.0653, indicando que seu crédito perfaz R$ 1.127,05. 

 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

09.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 1.127,05), mas 
este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 

àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
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2.1.56  

SIDINÉIA MACEDO DE ANDRADE 
 

Credora não relacionada pelas Recuperandas.  
 
Entretanto, o Administrador foi intimado sobre a 

existência de Reclamatória Trabalhista movida por ela em face das 
Recuperandas SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., JULIANA GIBIM DE 
SOUZA – ME e SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em trâmite na Vara do 

Trabalho de Arapongas (autos nº 0001266-75.2013.5.09.0653). 
 

Em referido processo, foi expedida certidão para fins 
de habilitação de crédito no valor de R$ 1.915,34. 

 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
22.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 

recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  
 

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

 

Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 
provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 1.915,34), mas 

este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 
atualização monetária. 

 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 

solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 

2.1.57  
SUELI IBANHES SOARES 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 8.493,94), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.1.58  

SUELI RODRIGUES FERNANDES 
 

Credora não relacionada pelas Recuperandas.  
 
No entanto, através de intimação, o Administrador 

tomou conhecimento de Reclamatória Trabalhista por ela movida em face das 
Recuperandas SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, JULIANA GIBIM 
DE SOUZA – ME e SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em trâmite na Vara 

do Trabalho de Arapongas (autos nº 0002464-79.2015.5.09.0653), onde houve 
elaboração de cálculo por perito judicial para a liquidação do valor devido 

pelas Recuperandas. 
 
Em referido processo, foi expedida certidão para fins 

de habilitação de crédito no valor de R$ 1.356,72. 
 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
30.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 

Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 
provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 1.356,72), mas 
este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 
2.1.59  

SUELY APARECIDA DE FREITAS 
 
Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 2.919,32 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

Através de petição do Mov. 418, requereu a habilitação 

de crédito no valor de R$ 15.409,54, exibindo, para tanto, certidão expedida 
pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória Trabalhista 
sob nº 0000430-97.2016.5.09.0653.  
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Ocorre que mencionada certidão, datada de 

18.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 15.409,54), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 

2.1.60  
THAÍS ALVES FORATO 

 
Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 6.667,00 junto à empresa SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 
O Administrador foi intimado para se manifestar na 

habilitação nº 0007975-58.2016.8.16.0045), onde se discute a existência de 
um crédito na ordem de R$ 13.569,43, conforme certidão expedida pela Vara 
do Trabalho de Arapongas dentro dos autos de RT nº 0001399-

83.2014.5.09.0653. 
 

Manifestando-se no incidente, as Recuperandas 
alegaram que o crédito – decorrente de acordo judicial – já estaria parcialmente 
quitado, conforme comprovantes de depósitos bancários que juntaram. 

 
Em que pese a documentação apresentada pelas 

Recuperandas, é certo que a apuração dos créditos trabalhistas ocorre somente 
na Justiça Especializada, não sendo competência do Juízo Recuperacional 
alterá-los, salvo para adequá-los aos critérios de atualização monetária. 

 
É o que preceitua o § 2º do art. 6º da LRF: 

 
Art. 6º. § 2º. É permitido pleitear, perante o administrador judicial, 
habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de 
trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as 
impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas 
perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, 
que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado 
em sentença. 
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Assim, diante da existência de certidão expedida pela 
Justiça do Trabalho, entende o Administrador que não cabe aqui desprezá-la 

totalmente, incumbindo às Recuperandas questioná-la perante o Juízo 
Laboral, sob a alegação de pagamento parcial. 

 

Por isso, impõe-se, por ora, o acolhimento do valor 
constante da certidão apresentada pela credora (R$ 13.569,43).  

 
 
2.1.61  

THAIS EMANUELLI FERNANDES DA SILVA 
 
Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 3.297,31 junto à empresa JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME. 
 

Através de petição do Mov. 507, requereu a habilitação 
de crédito no valor de R$ 7.147,00, exibindo, para tanto, acordo celebrado em 
audiência realizada no dia 17.10.2016, cuja Ata tem força de certidão de 

crédito para fins de habilitação (autos nº 0000022-09.2016.5.09.065 da Vara do 

Trabalho de Arapongas). 

 
Assim, presente a concordância das partes no acordo 

judicial, foi alterado o crédito para R$ 7.147,00 na Relação de Credores. 

 
 

2.1.62  
THAISY SANTOS DA SILVA 
 

Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas 
pelo valor de R$ 5.186,30 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

A credora não formalizou habilitação. Apenas enviou 
ao Administrador cópia da petição inicial de ação trabalhista que moveu 

contra as Recuperandas na Vara do Trabalho de Arapongas (autos nº 0000551-

28.2016.5.09.0653), à qual atribuiu o valor da causa em R$ 50.000,00. 
 

Analisando a demanda trabalhista, constatou-se que 
seu ajuizamento ocorreu em 14.03.2016, ou seja, posteriormente ao pedido de 

Recuperação Judicial, este proposto em 18.12.2015. 
 
Além disso, inexiste até o momento sentença 

condenatória, de modo que o crédito ainda não se mostra líquido. 
 
Assim, o Administrador manteve provisoriamente na 

lista de credores o valor atribuído pelas Recuperandas (R$ 5.186,30), sujeito, 
portanto, a posterior e eventual retificação. 
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2.1.63  
TUANY APARECIDA DA ROSA 

 
Credora não relacionada pelas Recuperandas.  
 

Através de petição do Mov. 436, requereu a habilitação 

de crédito no valor de R$ 1.033,38, exibindo, para tanto, certidão expedida 
pela Vara do Trabalho de Arapongas, nos autos de Reclamatória Trabalhista 

sob nº 0002091-48.2015.5.09.0653.  
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

09.09.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 1.033,38), mas 
este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 
recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 

àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
 

 
 

2.1.64   

VALDINEIA MACEDO DE ANDRADE 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 4.141,31), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 
 

2.1.65  
VANDA ROSSETO PEGORER 
 

Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 4.059,04 junto à empresa JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME. 
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No entanto, o Administrador teve conhecimento de 
habilitação apensa aos autos da RJ (autos nº 0007584-06.2016.8.16.0045), onde 

se observa acordo entre as partes em Reclamatória Trabalhista em trâmite na 
Vara do Trabalho de Arapongas sob nº 0000285-41.2016.5.09.0653. 

 

Nos autos em questão, as Recuperandas se 
comprometeram a efetuar o pagamento de R$ 6.460,00, conforme Ata de 
Audiência onde ocorreu a transação, datada de 27.06.2016. 

 

Assim, considerando os termos do referido acordo 
judicial celebrado em 27.06.2016, o Administrador acolheu a habilitação para 
alterar o crédito para R$ 6.460,00 na Relação de Credores. 

 
 

2.1.66  
VANESSA NOGUEIRA DA SILVA 
 

Credora relacionada inicialmente com crédito de 
R$ 1.250,00 junto à empresa SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 

Entretanto, o Administrador foi intimado para 
manifestar-se nos autos apensos de Habilitação sob nº 0010203-

06.2016.8.16.0045, no qual a credora postulou a retificação do valor 
declarado para R$ 6.360,38, apresentando, para tanto, certidão expedida pela 

Vara do Trabalho de Arapongas (RT nº 0001396-31.2014.5.09.0653). 
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

18.07.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 6.360,38), mas 
este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 
Para tanto, o Administrador está requerendo, em 

petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (datado de 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 
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2.1.67  

VILMA VANESSA ISRAEL 
 

Credora não relacionada pelas Recuperandas.  
 
Entretanto, o Administrador foi intimado sobre a 

existência de Reclamatória Trabalhista movida por ela em face da 
Recuperanda SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., em trâmite na Vara do 
Trabalho de Arapongas (autos nº 0002103-96.2014.5.09.0653). 

 
Em referido processo, foi expedida certidão para fins 

de habilitação de crédito no valor de R$ 15.301,34. 
 
Ocorre que mencionada certidão, datada de 

17.08.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 15.301,34), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto em 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 
2.1.68  

VINÍCIUS FELIPE DE MORAIS DOS SANTOS 
 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 6.491,29 junto à empresa SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

Através de petição do Mov. 427, requereu a habilitação 
de crédito no valor de R$ 14.702,98, exibindo, para tanto, certidão expedida 
pela Vara do Trabalho de Arapongas, proveniente de Reclamatória Trabalhista 

sob nº 0010283-67.2015.5.09.0653.  
 

Ocorre que mencionada certidão, datada de 
08.09.2016, compreende atualização monetária após o ajuizamento do pedido 
recuperacional (18.12.2015), o que viola o disposto no art. 9º, II, da LRF:  

 
 



 

 33 

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

 
Assim, o Administrador incluiu na lista de credores, 

provisoriamente, o valor estampado na certidão trabalhista (R$ 14.702,98), 
mas este estará sujeito a posterior retificação para a adequada aplicação da 

atualização monetária. 
 

Para tanto, o Administrador está requerendo, em 
petição apartada, a remessa de ofício à Vara do Trabalho de Arapongas 
solicitando a atualização do crédito somente até a data do pedido 

recuperacional (proposto 18.12.2015), visto que compete exclusivamente 
àquele juízo apurar o quantum devido (LRF, art. 6º, § 2º). 

 
 
2.1.69  

VINÍCIUS MARCELINO 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência por parte do credor, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 4.742,71), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 
mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 
 
2.1.70  

WEBERTON SOLEDADE DA SILVA 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 

de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 2.506,90), 
com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 
 

2.1.71   
WEILLER DANI SILVA 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência por parte da credora, e também porque foi 

confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar e no Termo de Rescisão 
de Contrato fornecidos pelas Recuperandas. O valor do crédito (R$ 8.514,47), 
com vencimento em 03.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.2 

CLASSE II (garantia real) 
 

2.2.1  
MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE METAIS 
RECICLÁVEIS LTDA. 

 
Não houve divergência da credora. 
 

No entanto, o Administrador solicitou às 
Recuperandas a apresentação do contrato que deu origem ao crédito. Em 

referido instrumento, datado de 21.04.2014, constatou-se a previsão de 
empréstimo (mútuo) de R$ 1.200.000,00 da credora para a recuperanda SG 
ALUMÍNIOS LTDA. - ME, com o compromisso de quitá-lo no prazo de 360 dias 

e com oferta de penhor sobre um conjunto de máquinas extrusoras. 
 

Foi, então, mantido o valor do crédito em R$ 
1.000.000,00 devido à ausência de divergência do credor e também porque foi 
confirmado no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
O valor do crédito (R$ 1.000.000,00), com vencimento 

em 16.04.2015, foi apenas atualizado até a data do ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo o total 

de R$ 1.072.410,40. 
 
 

2.3 
CLASSE III (quirografário) 

 
2.3.1  
ADIPAR – ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL INFORMAL DO PARANÁ 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 738,00) 
com vencimento em 03.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 767,84. 
 
 

2.3.2  
AGIE CHARMILLES LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
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Junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. foi 

declarado o valor de R$ 801,00 com vencimento em 03.09.2015 e junto à 
SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. o valor de R$ 1.174,25 com 
vencimento em 11.06.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo os totais de R$ 828,74 e R$ 1.237,90, respectivamente. 
 

 
2.3.3  

ALUMBRÁS ALUMÍNIO DO BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado no 

Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
1.086.472,51) com vencimento em 19.10.2011, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.408.817,93. 

 

 
2.3.4  

ALUMPAR ALUMÍNIOS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 8.011,25) 
com vencimento em 20.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 8.335,15. 
 
 

2.3.5  
ALUTEC ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS DE 

ALUMÍNIO LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 5.818,80) 

com vencimento em 08.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 6.105,52. 
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2.3.6  

ARTENAFLEX ARTEFATOS NACIONAIS DE 
FELTRO LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.131,00) 
com vencimento em 24.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.186,73. 

 
 
2.3.7  

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.687,34) 
com vencimento em 15.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 1.745,78. 
 

 
2.3.8  
ATOMEX INDÚSTRIA, REPRESENTAÇÃO E 

COMÉRCIO DE LIGAS E METAIS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado no 
Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 603.417,08) 
com vencimento em 25.07.2012, foi apenas atualizado até a data do ajuizamento 
do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo 

o total de R$ 756.430,20. 
 

 
2.3.9  
AURO DOMINGOS ZAGO 

 
Credor não relacionado pelas Recuperandas. 
 

Em e-mail dirigido ao Administrador Judicial, referido 
credor, que atuou como perito em ações trabalhistas contra as Recuperandas, 

solicitou a inclusão do crédito de R$ 4.222,85 oriundo das certidões de 
habilitações expedidas nos processos relacionados abaixo: 
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Assim, foi acolhida a habilitação para incluir o valor 

de R$ 4.222,85 na Relação de Credores, com enquadramento na Classe III 

(quirografário). 
 

2.3.10  
AUTO POSTO BOM PASTOR LTDA. 
 

Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 8.311,30 junto à empresa VITÓRIA ALUMÍNIOS LTDA. 

 
Através de e-mail direcionado ao Administrador em 

28.03.2016, a credora afirmou que localizou em aberto valores superiores ao 
indicado no processo de Recuperação Judicial. 

 

Diz que quando da venda de combustível realizada 
pelo Auto Posto Bom Pastor Ltda., era emitido um cupom fiscal por 

abastecimento e que no fechamento do mês compunha-se o valor total da Nota 
Fiscal. 

 

Afirma que referidos cupons fiscais eram enviados 
juntamente com a Nota Fiscal à recuperanda VITÓRIA ALUMÍNIOS LTDA. 
(Jaci), que realizava o pagamento por intermédio de depósitos bancários.  

 
Aduz sobre a existência de mais algumas notas que 

não foram pagas, razão pela qual contesta o valor do crédito declarado na RJ, 
exibindo ao Administrador, para tanto, 8 (oito) Notas Ficais que, segundo ela, 
estariam em aberto (nº 001.473, 001.504, 001.557, 001.626, 001.689, 

001.759, 001.823 e 001.899, nos respectivos valores de R$ 1.884,24, R$ 
1.407,05, R$ 2.266,91, R$ 2.690,16, R$ 2.751,10, R$ 2.222,06, R$ 1.511,05 
e R$ 775,05).  

 
Dessa forma, entende que o total do crédito devido 

seria de R$ 15.509,62. 
 

Ações Trabalhistas Valor 

RTOrd 01259-2013-653-09-00-6 R$ 816,90 

RTOrd 02117-2014-653-09-00-7 R$ 600,91 

RTOrd 02093-2015-653-09-00-7 R$ 401,16 

RTSum 10296-66-2015-5-09-0653 R$ 651,05 

RTOrd 0000300-10-2016-5-09-0653 R$ 500,81 

RTOrd 0000386-78-2016-5-09-0653 R$ 500,81 

RTOrd 0000430-97-2016-5-09-0653 R$ 751,21 

TOTAL R$ 4.222,85 
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Em memorial encaminhado ao Administrador em 

11.04.2016, as Recuperandas manifestaram concordância com a majoração 
do valor. 

 
Assim, diante da análise dos documentos 

apresentados e presente a concordância das Recuperandas, foi corrigido o 

crédito para R$ 15.509,62 na Relação de Credores.  
 

 
2.3.11  
BANCO BRADESCO S/A 

 
Credor relacionado pelas Recuperandas na Classe III 

(quirografário), com créditos nos valores de R$ 15.329,69 junto à empresa SG 

ALUMÍNIOS LTDA – ME e de R$ 1.107.759,13 junto à empresa SG INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA. 

 
Divergência apresentada 

 
O Banco Bradesco, por meio de advogado, apresentou 

divergência ao Administrador anexando cópias das operações financeiras 

celebradas com as Recuperandas e postulando a majoração dos seus créditos 
para R$ 21.803,45 junto à SG ALUMÍNIOS LTDA. (decorrente da CCB – Cheque 

Flex – Pessoa Jurídica nº 455/3.942.524) e R$ 1.297.415,64 junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (decorrente da CCB – Capital de Giro nº 

351/7.423.940, CCB – Capital de Giro nº 351/7.972.153, CCB – Cheque Flex – 
Pessoa Jurídica nº 455/3.942.529, saldo devedor em conta corrente nº 375/151.027 

e 375/151.030 e Cartão de Crédito Visa Empresarial). 

 
Além disso, pugnou pelo reconhecimento de que o 

crédito oriundo da CCB nº 2.788.993 junto à SG ALUMÍNIOS LTDA. não 
incluído na relação das Recuperandas – seria extraconcursal, de modo que 
não poderá ser incluído na lista do Administrador. 

 
Em memorial, as Recuperandas não se opuseram ao 

pedido do banco. 
 
Parecer do Administrador Judicial 

 
Confrontando a documentação exibida pelo credor, o 

Administrador acolheu a divergência visto que os cálculos por ele 

apresentados estão de acordo com os contratos e contiveram atualização 
monetária somente até a data do pedido de recuperação, na forma da lei, tanto 

que também mereceram concordância das Recuperandas. 
 
Quanto ao crédito proveniente da CCB nº 2.788.993, 

realmente não está sujeito aos efeitos da RJ por conter alienação fiduciária de 
veículo, cuja garantia se encontra devidamente registrada perante o DETRAN, 

conforme documentos exibidos pelo credor (LRF, 49, § 3º).  
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Ocorre que referido crédito nem chegou a ser listado 

pelas Recuperandas, de modo que também não será incluído na lista do AJ. 
 

Conclusão 
 
A divergência foi, portanto, acolhida apenas para se 

promover a retificação da relação de credores, passando a constar os 
seguintes valores em favor do Banco Bradesco, ambos na classe quirografária:  

 
a) R$ 1.297.415,64 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; 
 

b) R$ 21.803,45 junto à SG ALUMÍNIOS LTDA. 
 

 
2.3.12 BANCO DO BRASIL S.A. 
 

Credor relacionado pelas Recuperandas na Classe III 
(quirografário), com créditos no valor de R$ 1.356.383,25 junto à empresa SG 

ALUMÍNIOS LTDA – ME; de R$ 5.374,731,24 junto à empresa SG INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA; de R$ 434.248,13 junto à empresa JULIANA GIBIM DE 
SOUZA – ME e de R$ 379.458,84 junto à empresa VITÓRIA ALUMÍNIOS 

LONDRINA LTDA - EPP. 
 

 
Divergência e habilitação apresentadas 
 

O Banco do Brasil, por meio de advogado, apresentou 
divergência e habilitação juntando cópias de inúmeras operações celebradas 

com as Recuperandas. 
 
O Administrador resume adiante a análise 

individualizada de cada contrato: 
 

 
Devedora: JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME 
 

 Contrato de Abertura de Crédito nº 275.514.161 
 
O credor alega que o crédito seria de R$ 149.464,19, 

apresentando a respectiva memória do cálculo. 
 

Em memorial, as Recuperandas discordam, 
sustentando abusividade na aplicação da comissão de permanência e 
indicando que o saldo devedor seria de R$ 133.390,96, conforme planilha que 

anexaram. 
 

O Administrador acolheu o valor apontado na 
divergência (R$ 149.464,19), visto que a memória apresentada pelo credor 
observou os critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária 

até a data do pedido recuperacional, sendo certo que não cabe ao 
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Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual abusividade 

das taxas pactuadas. 
 

 
 Cédula de Crédito Comercial nº 40/00664-6 

 

O credor alega que o crédito seria de R$ 5.895,08, 
apresentando a respectiva memória do cálculo. 

 

Em memorial, as Recuperandas discordam, 
sustentando abusividade na aplicação da comissão de permanência e 

indicando que o saldo devedor seria de R$ 5.248,71, conforme planilha que 
anexaram. 

 

O Administrador acolheu o valor apontado na 
divergência (R$ 5.895,08), visto que a memória apresentada pelo credor 

observou os critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária 
até a data do pedido recuperacional, sendo certo que não cabe ao 
Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual abusividade 

das taxas pactuadas. 
 

 
 Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 

Jurídica – Abertura de Crédito em Conta Corrente – 
Cheque Ouro Empresarial – BB Giro Rápido – Cartão 
Ourocard Empresarial – Contrato nº 275.506.555 

 
O credor pede a habilitação de um crédito oriundo da 

operação acima, no valor de R$ 13.000,00. 

  
Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando que os documentos apresentados pelo credor estão incompletos 

e que não foi sequer apresentada planilha de cálculo. 
 

De fato, o contrato enviado pelo banco em sua 
habilitação encontra-se incompleto (faltando a página 2) e não há nem mesmo 
referência à data de sua assinatura. O credor também não enviou a memória 

do cálculo, com a evolução do débito e sua atualização até a data do pedido 
recuperacional, conforme determina o art. 9º da LRF. 

 
Por não ser possível aferir o suposto montante devido, 

o Administrador rejeitou a habilitação. 

 
 

 Termo Aditivo de Retificação e Ratificação ao Termo 
de Adesão nº 275.508.056 

 

O credor pede a habilitação de um crédito oriundo da 
operação acima, no valor de R$ 200.000,00. 
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Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando que a planilha de cálculo apresentada pelo banco se refere a 
outra operação (nº 275.512.517). 

 
De fato, ao se habilitar perante o Administrador, o 

banco não apresentou memória do cálculo, com a evolução do débito relativo 

à operação habilitada e com atualização até a data do pedido recuperacional, 
conforme determina o art. 9º da LRF. A planilha por ele apresentada se refere 

a outra operação (nº 275.512.517), a qual, aliás, será examinada adiante. 
 
Assim, por não ser possível aferir o suposto montante 

devido, o Administrador rejeitou a habilitação. 
 
Conforme análise em tópico adiante, também foram 

considerados os créditos nos valores de R$ 45.590,64, pertinente ao contrato 
de Cédula de Crédito Comercial nº 40/00661-1, e R$ 17.492,96, pertinente 

ao contrato de Cédula de Crédito Comercial nº 40/00713-8.  
 
 

Devedora: SG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
 

 Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa 
Flex nº 275.513.419 

 

O credor alega que o crédito seria de R$ 251.078,65, 
apresentando a respectiva memória do cálculo. 

 

Em memorial, as Recuperandas discordam, 
sustentando que o contrato discutido foi firmado com VITÓRIA ALUMÍNIOS 

LONDRINA LTDA. e por esta razão não poderia integrar a Relação de Credores 
da SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 

Além disso, alegaram abusividade na aplicação da 
comissão de permanência, indicando que o saldo devedor seria de R$ 

225.018,73, conforme planilha que anexaram. 
 
Analisando os documentos apresentados, o 

Administrador verificou que assiste razão às Recuperandas quanto à parte 
passiva do crédito, visto que a operação realmente foi realizada por VITÓRIA 

ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. Assim, o crédito foi considerado na sua 
respectiva lista de credores.  

 

Por outro lado, foi acolhida a divergência do Banco do 
Brasil quanto ao valor do crédito (R$ 251.078,65), uma vez que a memória de 
cálculo por ele apresentada observou os critérios estabelecidos no contrato e 

previu atualização monetária até a data do pedido recuperacional, sendo certo 
que não cabe ao Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual 

abusividade das taxas pactuadas. 
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 Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa 
Flex nº 275.512.518 

 

O credor alega que o crédito seria de R$ 197.146,20, 
apresentando a respectiva memória do cálculo. 

 

Em memorial, as Recuperandas discordam, 
sustentando que o contrato discutido foi firmado com SG ALUMÍNIOS LTDA. 

e por esta razão não poderia integrar a relação de credores da SG INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA. 

 

Além disso, alegaram abusividade na aplicação da 
comissão de permanência, indicando que o saldo devedor seria de R$ 
170.107,73, conforme planilha que anexaram. 

 
Analisando os documentos apresentados, o 

Administrador verificou que assiste razão às Recuperandas quanto à parte 
passiva do crédito, visto que a operação realmente foi realizada por SG 
ALUMÍNIOS LTDA. Assim, o crédito foi considerado na sua respectiva lista de 

credores.  
 

Por outro lado, foi acolhida a divergência do Banco do 
Brasil quanto ao valor do crédito (R$ 197.146,20), uma vez que a memória de 
cálculo por ele apresentada observou os critérios estabelecidos no contrato e 

previu atualização monetária até a data do pedido recuperacional, sendo certo 
que não cabe ao Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual 
abusividade das taxas pactuadas. 

 
 

 
 Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa 

Flex nº 275.513.776 
 
O credor alega que o crédito seria de R$ 945.754,02, 

apresentando a respectiva memória do cálculo. 
 
Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando abusividade na aplicação da comissão de permanência e 
indicando que o saldo devedor seria de R$ 817.850,32, conforme planilha que 

anexaram. 
 
O Administrador acolheu o valor apontado na 

divergência (R$ 945.754,02), visto que a memória apresentada pelo credor 
observou os critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária 
até a data do pedido recuperacional, sendo certo que não cabe ao 

Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual abusividade 
das taxas pactuadas. 
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 Cédula de Crédito Bancário nº 275.514.207 
 

O credor alega que o crédito seria de R$ 229.695,76, 

apresentando a respectiva memória do cálculo. 
 
Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando que o contrato discutido foi firmado com SG ALUMÍNIOS LTDA. 
e por esta razão não poderia integrar a Relação de Credores da SG INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA. 
 
Além disso, alegaram abusividade na aplicação da 

comissão de permanência, indicando que o saldo devedor seria de R$ 
198.750,61, conforme planilha que anexaram. 

 

Analisando os documentos apresentados, o 
Administrador verificou que assiste razão às Recuperandas quanto à parte 

passiva do crédito, visto que a operação realmente foi realizada por SG 
ALUMÍNIOS LTDA. Assim, o crédito foi considerado na sua respectiva lista de 
credores.  

 
Por outro lado, foi acolhida a divergência do Banco do 

Brasil quanto ao valor do crédito (R$ 229.695,76), uma vez que a memória de 
cálculo por ele apresentada observou os critérios estabelecidos no contrato e 
previu atualização monetária até a data do pedido recuperacional, sendo certo 

que não cabe ao Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual 
abusividade das taxas pactuadas. 

 

 
 

 Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa 
Flex nº 275.512.858 

 

O credor alega que o crédito seria de R$ 912.391,74, 
apresentando a respectiva memória do cálculo. 

 
Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando abusividade na aplicação da comissão de permanência e 

indicando que o saldo devedor seria de R$ 823.446,66, conforme planilha que 
anexaram. 

 
O Administrador acolheu o valor apontado na 

divergência (R$ 912.391,74), visto que a memória apresentada pelo credor 

observou os critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária 
até a data do pedido recuperacional, sendo certo que não cabe ao 
Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual abusividade 

das taxas pactuadas. 
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 Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/00810-X 
 
O credor alega que o crédito seria de R$ 53.188,33, 

apresentando a respectiva memória do cálculo. 
 
Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando abusividade na aplicação da comissão de permanência e 
indicando que o saldo devedor seria de R$ 47.282,56, conforme planilha que 

anexaram. 
 
O Administrador acolheu o valor apontado na 

divergência (R$ 53.188,33), visto que a memória apresentada pelo credor 
observou os critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária 
até a data do pedido recuperacional, sendo certo que não cabe ao 

Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual abusividade 
das taxas pactuadas. 

 
 
 

 Contrato de Abertura de Crédito Fixo – BB Crédito 
Empresa nº 275.513.886 

 
O credor pede a habilitação de um crédito oriundo da 

operação acima, no valor de R$ 135.000,00. 

  
Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando que a planilha de cálculo apresentada pelo banco se refere a 
outra operação (nº 275.512.518). 

 

De fato, ao se habilitar perante o Administrador, o 
banco não apresentou memória do cálculo, com a evolução do débito relativo 

à operação habilitada e com atualização até a data do pedido recuperacional, 
conforme determina o art. 9º da LRF. A planilha por ele apresentada se refere 
a outra operação. 

 
Assim, por não ser possível aferir o suposto montante 

devido, o Administrador rejeitou a habilitação. 

 
 

 
 Termo de Adesão ao Cartão BNDES nº 275.508.052 

 
O credor alega que o crédito seria de R$ 950.705,75, 

apresentando a respectiva memória do cálculo. 

 
Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando abusividade na aplicação da comissão de permanência e 

indicando que o saldo devedor seria de R$ 727.955,38, conforme planilha que 
anexaram. 
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O Administrador acolheu o valor apontado na 
divergência (R$ 950.705,75), visto que a memória apresentada pelo credor 

observou os critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária 
até a data do pedido recuperacional, sendo certo que não cabe ao 
Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual abusividade 

das taxas pactuadas. 
 
 
 

 Termo de Adesão ao Cartão BNDES nº 275.509.962 
 
O credor alega que o crédito seria de R$ 812.972,95, 

apresentando a respectiva memória do cálculo. 

 
Em memorial, as Recuperandas discordam, 

sustentando abusividade na aplicação da comissão de permanência e 
indicando que o saldo devedor seria de R$ 622.493,33, conforme planilha que 
anexaram. 

 
O Administrador acolheu o valor apontado na 

divergência (R$ 812.972,95), visto que a memória apresentada pelo credor 
observou os critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária 
até a data do pedido recuperacional, sendo certo que não cabe ao 

Administrador, nesta fase, emitir juízo de valor sobre eventual abusividade 
das taxas pactuadas. 

 

 
 

 Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica - Abertura de Crédito em Conta Corrente – 
Cheque Ouro Empresarial – BB Giro Rápido – Cartão 
Ourocard Empresarial – Contrato nº 275.511.606 

 

O credor pede a habilitação de um crédito oriundo da 
operação acima, no valor de R$ 50.000,00. 

  

Em memorial, as Recuperandas discordam, 
sustentando que o credor não apresentou planilha de cálculo. 

 
De fato, ao se habilitar perante o Administrador, o 

banco apenas enviou cópia do contrato, sem apresentar a necessária memória 

do cálculo da operação, com a evolução do débito e sua atualização até a data 
do pedido recuperacional, conforme determina o art. 9º da LRF. 

 
Por não ser possível aferir o suposto montante devido, 

o Administrador rejeitou a habilitação. 
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 Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica - Abertura de Crédito em Conta Corrente – 
Cheque Ouro Empresarial – BB Giro Rápido – Cartão 
Ourocard Empresarial – Contrato nº 275.507.514 

 
O credor pede a habilitação de um crédito oriundo da 

operação acima, no valor de R$ 15.000,00. 
  

Em memorial, as Recuperandas discordam, 
sustentando que o credor não apresentou planilha de cálculo. 

 

De fato, ao se habilitar perante o Administrador, o 
banco apenas enviou cópia do contrato, sem apresentar a necessária memória 

do cálculo da operação, com a evolução do débito e sua atualização até a data 
do pedido recuperacional, conforme determina o art. 9º da LRF. 

 

Por não ser possível aferir o suposto montante devido, 
o Administrador rejeitou a habilitação. 

 
 
 Escritura Pública de Outorga de Garantia Standby 
 Escritura Pública de Financiamento à Importação 

com Recursos em Moeda Estrangeira, no valor de 
U$D 650.000,00 

 Escritura Pública de Financiamento à Importação 
com Recursos em Moeda Estrangeira, no valor de 
U$D 350.000,00  
 

O credor pede a exclusão das operações acima da RJ, 
por entendê-las extraconcursais, nos termos do art. 49, § 4º, da LRF.  

 
Em memorial, as Recuperandas discordaram do 

pedido, sustentando que essa espécie de contrato não se enquadra na exceção 
legal. 

 
Analisando a natureza jurídica dos negócios, o 

Administrador entende que as Recuperandas estão com a razão. 

 
Isso porque o artigo 49, § 4º, da LRF, faz remissão ao 

art. 86, II, da mesma lei, que se refere especificamente a “contrato de câmbio 
para exportação” em “moeda corrente nacional”.  Ao passo que as operações 
aqui mencionadas foram contratadas em moeda estrangeira e destinaram-se 

ao financiamento de importação de produtos.   
 

Logo, não há o enquadramento legal necessário para 
se excluírem os créditos da RJ. 

 
Por outro lado, as duas primeiras escrituras 

contemplam garantias hipotecárias, o que, em tese, poderia enquadrá-las na 

Classe II (garantia real).  
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No entanto, o Administrador verificou que ambas as 
garantias foram prestadas por terceiros (não pelas Recuperandas), o que, 

segundo a atual jurisprudência, impõe a classificação dos créditos como 
quirografários: 

 
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por terceiro. 

Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral, como quirografário 
porque não afasta, especificamente, qualquer bem do patrimônio da 

devedora. Precedentes da Câmara Reservada. Agravo de instrumento não 

provido.” (TJ-SP - AI: 5439115920108260000 SP 0543911-59.2010.8.26.0000, Relator: Romeu 

Ricupero, Data de Julgamento: 29/03/2011, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Publicação: 01/04/2011) 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia real 

prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como quirografário 
em relação à devedora, que não destacou qualquer bem para a garantia 

daquele crédito. Precedentes desta Câmara Especializada. Decisão mantida. 

Agravo improvido.” (Relator Pereira Calças; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 30/10/2012; Data de registro: 
01/11/2012) 

 

Quanto à terceira escritura, a única garantia foi 
pessoal (fiança), o que não permite enquadrá-la na Classe II. 

 
Em razão disso, o Administrador manteve os créditos 

na Classe III (quirografário). 
 
Quanto aos valores dos créditos, o credor divergente 

não apresentou qualquer planilha de cálculo contendo a sua evolução e 
atualização até a data do pedido de recuperação, na forma exigida pelo artigo 
9º, II, da LRF. 

 
Por isso, o Administrador considerou, ao menos por 

ora, os valores informados pelas Recuperandas, quais sejam, 

respectivamente: 
 

R$ 1.519.166,25 junto à SG Indústria e Comércio; 
R$ 450.081,40 junto à SG Indústria e Comércio; 
R$ 180.425,07 junto à SG Alumínios. 

 
 
 Cédula de Crédito Comercial nº 40/00661-1 
 
O credor pede a exclusão da operação da RJ, por 

entendê-la extraconcursal, na forma do art. 49, § 3º, da LRF (alienação 
fiduciária sobre veículo). 

 
Em memorial, as Recuperandas manifestaram 

discordância, alegando que o crédito tem natureza concursal, porquanto 

ausente prova de registro regular da alienação fiduciária. 
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Além disso, sustentam que o débito teria sido 

contraído pela empresa JULIANA GIBIM DE SOUZA - ME, não pela SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., de modo que o crédito deve ser incluído na 

lista daquela empresa, como quirografário. 
 
Por fim, combatem o valor indicado pelo banco 

(R$ 45.590,64), dada a suposta abusividade na cobrança de comissão de 
permanência, apontando que o crédito correto seria de R$ 40.591,74. 

 

O Administrador entende que há parcial razão das 
Recuperandas. 

 
De fato, a CCC foi celebrada pela empresa JULIANA 

GIBIM DE SOUZA - ME, conforme documentação encaminhada pelo próprio 

banco ao Administrador. Logo, o crédito deve ser considerado em sua 
respectiva lista de credores. 

 
Quanto à alienação fiduciária do veículo, o banco 

realmente não exibiu prova do seu registro perante o DETRAN, o que se 

mostrava necessário para a sua perfeita constituição. 
 
Cumpre destacar ainda que não há qualquer menção 

ao número de RENAVAM do veículo prestado por garantia nos documentos 
apresentados pelo divergente, o que também inviabilizou ao Administrador 

realizar a consulta do extrato do veículo no site do DETRAN-PR. 
 
Nestes casos, a jurisprudência entende que o crédito 

passa a ser concursal e inserido na classe quirografária: 
 

 

“EMPRESARIAL. Recuperação judicial. Contrato de cédula de crédito bancário a 
ser garantido por alienação fiduciária de veículos. Necessidade de anotação da 

propriedade fiduciária no certificado de registro do veículo, portanto junto ao 

órgão licenciador, mostrando-se ineficaz o registro no Cartório de Títulos e 

Documentos. Inteligência do artigo 1361, §1º do Código Civil e Súmula 192 do c. 

STJ. Crédito que, pela falta do referido registro, deve ser incluído como 

quirografário. Inaplicabilidade dos ditames do artigo 49, §§ 3º e 4º da LRF. 
Recurso desprovido.” (Relator(a): Teixeira Leite; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 1ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 24/06/2015; Data de registro: 25/06/2015) 

 
 
Por isso, o Administrador manteve o crédito na Classe 

III, porém o incluiu na lista de credores da Recuperanda JULIANA GIBIM DE 
SOUZA - ME, pelas razões já mencionadas. 

 

Quanto ao valor, acolheu aquele apontado pelo banco 
(R$ 45.590,64), visto que a memória por ele apresentada observou os critérios 

estabelecidos no contrato e previu atualização monetária até a data do pedido 
recuperacional, sendo certo que não cabe ao Administrador, nesta fase, emitir 
juízo de valor sobre eventual abusividade das taxas pactuadas. 
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 Contrato de Abertura de Crédito – BB Crédito 
Empresa nº 275.513.921 

 
O credor pede a exclusão da operação da RJ, por 

entendê-la extraconcursal, na forma do art. 49, § 3º, da LRF (alienação 

fiduciária sobre ferramentas de extrusão de alumínio). 
 

Em memorial, as Recuperandas externaram sua 
discordância, alegando que o crédito está sujeito à RJ, na classe quirografária, 
porquanto ausente prova de registro da alienação fiduciária em cartório do 

domicílio da devedora (Sabáudia-PR). 
 

Além disso, sustentam que o débito teria sido 
contraído pela empresa SG ALUMÍNIOS LTDA., não pela SG INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA., de modo que o crédito deve ser incluído na lista daquela 

empresa. 
 

Por fim, combatem o valor indicado pelo banco (R$ 
121.852,89), apresentando planilha com indicação de que o valor correto seria 
de R$ 108.914,73.  

 
O Administrador entende que há parcial razão das 

Recuperandas. 

 
De fato, o contrato foi celebrado pela empresa SG 

ALUMÍNIOS, conforme documentação encaminhada pelo próprio banco ao 
Administrador. Logo, o crédito deve ser considerado em sua respectiva lista 
de credores. 

 
Quanto à alienação fiduciária de ferramentas, os 

documentos enviados pelo banco não provam o registro do contrato em 

cartório localizado no domicílio da devedora (município de Sabáudia-PR), 
conforme determina o art. 1.361, § 1º, do Código Civil, de modo que a garantia 

não se constituiu regularmente. 
  
Por isso, o Administrador manteve o crédito na Classe 

III, porém o incluiu na lista de credores da SG ALUMÍNIOS LTDA., pelas razões 
já mencionadas. 

 
Quanto ao valor, acolheu aquele apontado pelo banco 

(R$ 121.852,89), visto que a memória por ele apresentada observou os 

critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária até a data 
do pedido recuperacional, sendo certo que não cabe ao Administrador, nesta 
fase, emitir juízo de valor sobre eventual abusividade das taxas pactuadas. 
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 Cédula de Crédito Comercial nº 40/00859-2 
 
 

O credor pede a exclusão da operação da RJ, por 
entendê-la extraconcursal, na forma do art. 49, § 3º, da LRF (alienação 
fiduciária sobre veículo). 

 
Em memorial, as Recuperandas manifestaram 

concordância, vez que comprovado o registro da garantia perante o DETRAN. 
 

De fato, os documentos enviados pelo banco 
demonstram o regular registro da garantia fiduciária. 

 

Por isso, o Administrador excluiu o crédito da lista de 
credores. 

 
Devedora: SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

 Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 
Jurídica - Cédula De Crédito Bancário – Abertura de 
Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro 
Empresarial nº 275.511.358 

 

O credor pede a habilitação de um crédito oriundo da 
operação acima, no valor de R$ 4.000,00. 

  

Ocorre que, ao se habilitar perante o Administrador, 
o banco apenas enviou cópia do contrato, sem apresentar a necessária 

memória do cálculo da operação, com a evolução do débito e sua atualização 
até a data do pedido recuperacional, conforme determina o art. 9º da LRF. 

 

Por não ser possível aferir o suposto montante devido, 
o Administrador rejeitou a habilitação. 

 
 
 Cédula de Crédito Comercial nº 40/00713-8 

 
O credor pede a exclusão da operação da RJ, por 

entendê-la extraconcursal, na forma do art. 49, § 3º, da LRF (alienação 
fiduciária sobre empilhadeira). 

 

Em memorial, as Recuperandas manifestaram 
discordância, alegando que o crédito está sujeito à RJ, na classe quirografária, 

porquanto ausente prova de registro da alienação fiduciária em cartório do 
domicílio da devedora (Sabáudia-PR). 

 

Além disso, sustentam que o débito teria sido 
contraído pela empresa JULIANA GIBIM DE SOUZA - ME, não pela SOUZA & 
GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., de modo que o crédito deve ser incluído na 

lista daquela empresa. 
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De fato, o contrato foi celebrado pela empresa 
JULIANA GIBIM DE SOUZA - ME, conforme documentação encaminhada pelo 

próprio banco ao Administrador. Logo, o crédito deve ser considerado em sua 
respectiva lista de credores. 

 

Quanto à alienação fiduciária, os documentos 
enviados pelo banco não provam o registro do contrato em cartório localizado 
no domicílio da devedora (Sabáudia-PR), conforme determina o art. 1.361, § 

1º, do Código Civil, de modo que a garantia não se constituiu regularmente. 
  

Por isso, o Administrador manteve o crédito na Classe 
III, porém o incluiu na lista de credores da JULIANA GIBIM DE SOUZA - ME, 
pelas razões já mencionadas. 

 
Quanto ao valor, acolheu aquele apontado pelo banco 

(R$ 17.492,96), dada a ausência de impugnação das Recuperandas e também 
porque a memória por ele apresentada observou os critérios estabelecidos no 
contrato e previu atualização monetária até a data do pedido recuperacional. 

 
 
Devedora: VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
 Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa 

Flex nº 275.512.517 
 
O credor pede a habilitação de um crédito oriundo da 

operação acima, no valor de R$ 202.891,80. 
  

Em memorial, as Recuperandas discordam, 
sustentando que o credor não teria apresentado adequada planilha de cálculo. 

 

Ocorre que, conforme já mencionado na análise do 
Termo Aditivo de Retificação e Ratificação ao Termo de Adesão nº 275.508.056, 

o credor acabou anexando àquela habilitação, por equívoco, o cálculo relativo 
ao presente contrato (nº 275.512.517).  

 

Por isso, o Administrador acolheu o valor apontado 
na habilitação (R$ 202.891,80), visto que a memória apresentada pelo credor 

observou os critérios estabelecidos no contrato e previu atualização monetária 
até a data do pedido recuperacional. 

 

Conforme análise em tópico acima, também foi 
considerado crédito no valor de R$ 251.078,65, pertinente ao Contrato de 

Abertua de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 275.513.419. 
 
Devedora: SG ALUMÍNIOS LTDA. 

 
Conforme análise em tópicos anteriores, foram 

considerados os seguintes créditos: 
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a) R$ 197.146,20, pertinente ao Contrato de 
Abertura de Crédito BB Giro Empresa nº 

275.512.518; 
 

b)  R$ 229.695,76, pertinente ao contrato de Cédula 

de Crédito Bancário nº 275.514.207; 
 

c) R$ 180.425,07, pertinente à Escritura Pública de 

Financiamento à Importação com Recursos em 
Moeda Estrangeira, no valor de U$D 350.000,00.  

 
Conclusão 
 

Ante o exposto, os créditos pertencentes ao BANCO 
DO BRASIL S.A. foram arrolados pelo Administrador da seguinte forma: 

 
a) R$ 5.644.260,44 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; 
 

b) R$ 453.970.45 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA; 
 

c) R$ 218.442,87 junto à JULIANA GIBIM DE SOUZA - ME; 
 

d) R$ 729.119,92 junto à SG ALUMÍNIOS LTDA.  
 
 

2.3.13  
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 

EXTREMO SUL – BRDE 
 
Credor relacionado pelas Recuperandas na Classe III 

(quirografário), com crédito no valor de R$ 4.060.939,33 junto à empresa SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 
Divergência apresentada 
 

Através de e-mail direcionado ao Administrador em 
31.03.2016, o credor manifestou sua divergência quanto ao valor declarado, 

alegando que a quantia correta devida seria de R$ 5.753.359,51 e refutou a 
classificação atribuída ao seu crédito (quirografário), por entender que se 
enquadraria na Classe II (garantia real). 

 
Em memorial encaminhado ao Administrador em 

25.04.2016, as Recuperandas manifestaram concordância quanto ao pedido 
de majoração do crédito. Entretanto, ponderaram que não deve ser acolhida 

a pretensão de alteração de classe de referido crédito, visto que a garantia 
hipotecária foi concedida por terceiros, ou seja, os imóveis dados em garantia 
não pertencem às Recuperandas. 
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Parecer do Administrador 

 
Assiste razão às Recuperandas. 

 
Não há controvérsia entre as partes acerca do fato de 

que as garantias vinculadas aos títulos de crédito (Cédulas de Crédito 
Bancário) foram prestadas por terceiros, não pelas Recuperandas.  

 

Em casos assim, a jurisprudência pátria entende que 
o crédito deve ser classificado como quirografário. 

 

Por brevidade: 
 

“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por terceiro. 
Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral, como quirografário 

porque não afasta, especificamente, qualquer bem do patrimônio da 

devedora. Precedentes da Câmara Reservada. Agravo de instrumento não 

provido.” (TJ-SP - AI: 5439115920108260000 SP 0543911-59.2010.8.26.0000, Relator: Romeu 

Ricupero, Data de Julgamento: 29/03/2011, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de 
Publicação: 01/04/2011) 

 
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Crédito com garantia real 
prestada por terceiro. Crédito que deve ser classificado como quirografário 

em relação à devedora, que não destacou qualquer bem para a garantia 

daquele crédito. Precedentes desta Câmara Especializada. Decisão mantida. 

Agravo improvido.” (Relator Pereira Calças; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 30/10/2012; Data de registro: 
01/11/2012) 

 

Posto isso, o Administrador retifica o valor do crédito 
para R$ 5.753.359,51, mantendo sua classificação como quirografário.  

 

 
2.3.14  

BANCO SAFRA S.A. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado no 
Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 677.350,00), 

com vencimento em 20.01.2015, foi apenas atualizado até a data do ajuizamento 
do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo 

o total de R$ 752.400,65. 
 
 

2.3.15  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

 
Credor relacionado pelas Recuperandas na Classe III 

(quirografário), com créditos nos valores de R$ 3.615.603,63 junto à empresa 

SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; de R$ 411.056,41 junto à empresa 
JULIANA GIBIM DE SOUZA - ME e de R$ 1.486.173,35 junto à empresa 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
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Divergência apresentada 

 
Em correspondência dirigida ao Administrador, o 

banco credor, através de sua ilustre procuradora, manifestou divergência 
alegando, em síntese, que: 

 
a) os créditos oriundos das Cédulas de Crédito Bancário nºs 

00330162290000002840, 0033016230000008730, 
00333708290000003280, 00333708300000008090 e 
00330162300000009600 não se sujeitam aos efeitos do 
processo de Recuperação Judicial, por conterem garantia 
fiduciária de recebíveis (LRF, art. 49, § 3º), razão pela 
qual devem ser excluídos do quadro geral de credores; 

 
b) o crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 

0033016230000007750 deve ser reclassificado como 
de garantia real, por estar gravado com hipoteca; 

 
c) devem ser mantidos como créditos quirografários 

aqueles decorrentes da Proposta de Abertura de Conta, 
Limite de Crédito e Contratação a Produtos e Serviços 
Bancários e Cédula de Crédito Bancário nº 
0033370800018106. 

 
 

Em memorial, as Recuperandas rebateram os 
argumentos da divergente, sustentando, em resumo, que: 

 
a) o pleito de exclusão de créditos da recuperação judicial 

não procede porque as Cédulas de Crédito Bancário nº 
00330162290000002840; 0033016230000008730; 
00333708290000003280 e 00333708300000008090, 
contendo garantia fiduciária de recebíveis, não se 
encontram registradas junto ao Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos do domicílio do devedor, 
conforme exigência dos artigos 42 da Lei 10.931/2004 
e 1.361 do Código Civil, e a Cédula de Crédito Bancário 
nº 00330162300000009600, contendo alienação 
fiduciária de veículo, não estaria acompanhada da 
prova da regular constituição da garantia; 

 
b) o pleito de reclassificação do crédito oriundo da CCB 

nº 0033016230000007750 também não procede 
porque a garantia hipotecária foi prestada por terceiro; 

 
c) a habilitação do valor de R$ 56.233,10, oriundo da 

Proposta de Abertura de Conta, Limite de Crédito e 
Contratação a Produtos e Serviços Bancários com a SG 
Indústria e Comércio Ltda; 

 
d) a habilitação do valor de R$ 2.712,11, oriundo da Cédula 

de Crédito Bancário – Cheque Empresa Plus nº 
00333708000130018106. 
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Parecer do Administrador 

 
O Administrador resume adiante a análise individual 

de cada contrato: 
 
Devedora: SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 
 Cédula de Crédito Bancário – Conta Corrente 

Garantida nº 00330162290000002840 

 
Através de consulta aos documentos apresentados 

pelo credor, o Administrador constatou que os registros da Cédula de Crédito 
Bancário, bem como de seu Aditamento, foram realizados perante o 1º 
Registro de Títulos e Documentos de Maceió-AL. 

 
Portanto, a garantia fiduciária não se constituiu 

regularmente por não ter sido feito seu registro no local de domicílio do 
devedor (Sabáudia-PR), como determina o § 1º do art. 1.361 do Código Civil.  

 

Logo, sem o regular registro, a garantia não se 
perfectibiliza. 

 
Assim, o Administrador entende que o crédito 

proveniente de aludida operação bancária se submete aos efeitos 

recuperacionais, de modo que o valor apontado pelo credor em sua 
divergência (R$ 1.639.334,83) – com o qual concordou a Recuperanda – foi 
acolhido na Relação de Credores, com enquadramento na classe 

quirografária. 
 

 Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 
0033016230000007750 

 

Através de consulta aos documentos apresentados 
pelo credor, o Administrador constatou que o crédito decorrente de aludida 

operação bancária está gravado com “Instrumento de Constituição de 
Hipoteca” de imóvel rural matriculado sob nº 5213 perante o Serviço Registral 
de Imóveis de Cerro Azul-PR. 

 
Entretanto, o Administrador verificou que a garantia 

hipotecária foi prestada pelo terceiro Antônio Roberto Pereira (não pelas 
Recuperandas), o que, segundo a atual jurisprudência, impõe a classificação 
do crédito como quirografários: 

 
“Recuperação judicial. Crédito com garantia real prestada por terceiro. 

Hipótese em que deve ser classificado, no quadro geral, como quirografário 

porque não afasta, especificamente, qualquer bem do patrimônio da 

devedora. Precedentes da Câmara Reservada. Irresignação com julgado. 
Contradição apontada inexistente. Evidente caráter infringente. Embargos de 

declaração rejeitados.” (Relator(a): Romeu Ricupero; Comarca: Mogi-Guaçu; Data do julgamento: 

23/08/2011; Data de registro: 03/09/2011; Outros números: 543911592010826000050000) 
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Por esta razão, o Administrador manteve a 

classificação do crédito atribuída pelas Recuperandas (quirografário), pelo 
valor de R$ 1.644.021,08, apontado pelo banco credor e com o qual concordou 

a Recuperanda. 
 
 Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 

0033016230000008730 
 

Através de consulta aos documentos apresentados 
pelo credor, o Administrador constatou que os registros da Cédula de Crédito 
Bancário, bem como de seu Aditamento, foram realizados perante o Registro 

de Títulos e Documentos de Barueri-SP. 
 
Portanto, a garantia fiduciária não se constituiu 

regularmente por não ter sido registrada no domicílio do devedor (Sabáudia), 
como determina o § 1º do art. 1.361 do Código Civil.  

 
Logo, sem o regular registro, a garantia não se 

perfectibiliza. 
 
Assim, o Administrador entende que o crédito 

proveniente de aludida operação bancária se submete aos efeitos 
recuperacionais, de modo que o valor apontado pelo credor em sua 
divergência (R$ 129.461,46) – com o qual concordou a Recuperanda – foi 

acolhido na Relação de Credores, com enquadramento na classe 
quirografária. 

 
 Proposta de Abertura de Conta, Limite de Crédito e 

Contratação a Produtos e Serviços Bancários com a 
SG Indústria e Comércio Ltda. 

 
Diante da concordância das Recuperandas, em 

memorial, com a habilitação proposta pelo credor, o Administrador incluiu o 
crédito no valor de R$ 56.233,10 na Relação de Credores. 

 
Devedora: VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
 

 Cédula de Crédito Bancário – Conta Corrente 
Garantida nº 00333708290000003280 

 
Através de consulta aos documentos apresentados 

pelo credor, o Administrador constatou que o registro da Cédula de Crédito 

Bancário foi realizado perante o 1º Registro de Títulos e Documentos de 
Maceió-AL. 

 
Portanto, a garantia fiduciária não se constituiu 

regularmente por não ter sido registrada no local de domicílio do devedor, 

como determina o § 1º do art. 1.361 do Código Civil. 
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Logo, sem o referido registro, a garantia não se 

perfectibiliza. 
 

Assim, o Administrador entende que o crédito 
proveniente de aludida operação bancária se submete aos efeitos 
recuperacionais, de modo que o valor apontado pelo credor em sua 

divergência R$ 1.556.429,55 – com o qual concordou a Recuperanda – foi 
acolhido na Relação de Credores, com enquadramento na classe 
quirografária. 

 
 Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 

0033708300000008090 
 
Através de consulta aos documentos apresentados pelo 

credor, o Administrador constatou que o registro da Cédula de Crédito Bancário, 
foi realizado perante o Registro de Títulos e Documentos de Barueri-SP. 

 
Portanto, a garantia fiduciária não se constituiu 

regularmente por não ter sido registrada no local de domicílio do devedor, 

como determina o § 1º do art. 1.361 do Código Civil. Logo, sem o referido 
registro, a garantia não se perfectibiliza. 

 

Assim, o Administrador entende que o crédito 
proveniente de aludida operação bancária se submete aos efeitos recuperacionais, 

de modo que o valor apontado pelo banco credor (R$ 145.644,13) – com o qual 
concordou a Recuperanda – foi acolhido na Relação de Credores, tendo 
enquadramento na classe quirografária. 

 
 Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresa Plus 

nº 00333708000130018106 
 
Diante da concordância das Recuperandas, via 

memorial, com a habilitação proposta pelo credor, o Administrador incluiu o 
crédito no valor de R$ 2.712,11 na Relação de Credores. 

 
 
Devedora: JULIANA GIBIM DE SOUZA - ME 

 
 Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 

00330162300000009600 

 
Quanto à alienação fiduciária de veículo na operação, 

o banco realmente não exibiu prova do seu registro perante o DETRAN, o que 
se mostrava necessário para a sua perfeita constituição.  

 

Entretanto, constava no instrumento apresentado 
pelo banco a informação do número de RENAVAM do veículo prestado por 

garantia, o que possibilitou ao Administrador consultar o extrato do 
automóvel no site do DETRAN-PR. 
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Desta forma, verificou que de fato existe o gravame 

sobre referido veículo (placa ABM-1629, marca/modelo I/BMW 125I), em 
razão da alienação fiduciária desta operação. 

 
Diante disso, o Administrador atendeu os 

argumentos trazidos pelo banco divergente e promoveu a exclusão do crédito 

(R$ 435.844,50) proveniente da CCB aqui mencionada. 
 
Conclusão 

 
Ante o exposto, os créditos pertencentes ao BANCO 

SANTANDER S/A foram arrolados pelo Administrador da seguinte forma: 
 

a) R$ 3.469.050,47 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; 

 
b) R$ 1.704.785,79 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
 

2.3.16  
BANCO VOLKSWAGEN S/A 
 

Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 
com créditos não submetidos à recuperação judicial, por conterem garantia 
fiduciária. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador, o banco 

credor, mesmo assim, postulou a exclusão de tais créditos da lista de 
credores, por não se sujeitarem à RJ, nos termos do art. 49, § 3º. 

 

 Em memorial, as Recuperandas confirmaram que os 
créditos são extraconcursais. 

 
Em razão da expressa concordância das 

Recuperandas e tendo em vista a documentação apresentada pelo credor, os 

créditos a ele pertencentes não foram incluídos na lista de credores, porque 
não sujeitos à Recuperação Judicial. 

 

 
2.3.17  

BELENUS SG KITS E FERRAGENS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
28.414,27) com vencimento em 06.10.2011, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 

II da LRF, perfazendo o total de R$ 36.844,50. 
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2.3.18  

BENEDICTO A QUESSADA & CIA LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 462,10) 
com vencimento em 18.06.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 487,15. 
 

 
2.3.19  
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 3.507,11) 

com vencimento em 08.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 3.628,59. 

 
 

2.3.20  
BONDI E FILHOS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 273,11) 
com vencimento em 18.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 284,15. 

 

 
 

2.3.21  
BR METALS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado no 

Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 515.131,76) 

com vencimento em 19.06.2013, foi apenas atualizado até a data do ajuizamento 
do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo 
o total de R$ 615.664,93. 
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2.3.22  

BRANTECH SISTEMAS DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 788,00) 
com vencimento em 01.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 

2.3.23  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 

Credora relacionada pelas Recuperandas na Classe 
III (quirografário), com créditos no valor de R$ 1.288.597,02 junto à empresa 

SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; de R$ 47.885,35 junto à empresa 
SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. e de R$ 2.210.000,00 junto à 
empresa VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
Habilitação e divergência apresentadas 

 
A credora enviou correspondência ao Administrador 

postulando, resumidamente: 

 
a) a habilitação de crédito no valor de R$ 248.150,63 

junto à SG ALUMÍNIOS, decorrente dos contratos nºs 
14.0394.003.00001598-7 (cheque empresa) e 
734.0394.003.00001598-7 (Girocaixa); 

 
b) a majoração para R$ 1.774.293,33 do seu crédito junto 

à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; 
 

c) a majoração para R$ 195.700,48 do seu crédito junto 
à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA.; 

 
d) a majoração para R$ 2.302.518,66 do seu crédito junto 

à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA.. 

 

 
Em memorial, as Recuperandas discordaram da 

postulação, sustentando que a CEF não cumpriu as exigências do art. 9º da 

LRF, deixando de apresentar os documentos comprobatórios dos créditos, os 
cálculos de atualização e a indicação da sua classificação.  

 
Parecer do Administrador 
 

De fato, ao enviar sua manifestação ao 
Administrador, a credora não anexou qualquer documento comprobatório dos 
créditos, notadamente os pertinentes àquele da letra “a” supra, que pretende 

habilitar. 
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Em relação aos demais créditos, deixou de apresentar 
os cálculos que sustentariam o seu pedido de majoração, de modo que não foi 

possível avaliar a procedência ou não da divergência. 
 
Como se vê, a habilitação/divergência não atendeu 

ao que dispõe o art. 9º da LRF, de modo que foi rejeitada pelo Administrador, 
ficando, porém, ressalvada a possibilidade de retificação dos créditos em sede 
de eventual e posterior impugnação à lista de credores (LRF, art. 8º). 

 
Assim, foram mantidos, por ora, os valores 

inicialmente declarados pelas Recuperandas, todos na Classe III 
(quirografário), dada a ausência de questionamento da credora quanto à 
classificação. 

 
 

2.3.24  
CAPIUBA IMPORTADORA, EXPORTADORA E 
COMÉRCIO LTDA. 
 

Credora não relacionada pelas Recuperandas. 

 
No entanto, a credora encaminhou via e-mail ao 

Administrador sua habilitação de crédito, com base em Instrumento Particular 

de Cessão e Transferência de Crédito das notas ficais sob nº 3487 e 3490, 
totalizando R$ 15.979,59, firmado entre a habilitante e a empresa PRISMAFLEX 

EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., estando presente em referido instrumento a 
anuência da Recuperanda SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 

 

Em memorial dirigido ao Administrador, as 
Recuperandas manifestaram concordância com o pedido de inclusão do 

crédito pleiteado na presente habilitação. 
 
Deste modo, o Administrador acolheu a habilitação e 

incluiu o crédito de R$ 15.979,59 na Relação de Credores, em nome da 
credora habilitante. 

 

 
2.3.25  

CBM RECUPERADORA DE TERMOPLÁSTICOS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
2.835,83) com vencimento em 01.06.2015, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 

II da LRF, perfazendo o total de R$ 2.989,55. 
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2.3.26  

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
METÁLICOS MINAS GERAIS LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 1.474.548,59, com 

vencimento em 09.12.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA 
LTDA., o valor de R$ 1.522.631,45, com vencimento em 01.10.2015; c) junto 

à SG ALUMÍNIOS LTDA., o valor de R$ 263.760,64, com vencimento em 
13.10.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 
pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 

perfazendo os totais de R$ 1.486.639,89, R$ 1.565.041,46 e R$ 271.107,19, 
respectivamente. 

 
 

2.3.27  

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
METÁLICOS M.S. LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
498.982,12) com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque 

vencido dentro do mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 

 
2.3.28  
CMSP COMÉRCIO DE METAIS LTDA. 

  
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 

615.625,00) com vencimento em 09.12.2015, não foi atualizado porque 
vencido dentro do mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 

 

 
2.3.29  

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 
NORTE DO PARANÁ – SICOOB NORTE DO PARANÁ 
 

Credora relacionada inicialmente pelas 
Recuperandas com crédito no valor de R$ 2.219.953,55 junto à VITÓRIA 
ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA – ME, na Classe III (quirografário). 
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Divergência e habilitação apresentada 
 

Em manifestação enviada por e-mail ao 
Administrador, a credora postula, sinteticamente: 

 
a) a exclusão do crédito declarado da lista de credores, 

uma vez que a operação se encontra garantida com 
alienação fiduciária de imóvel (Contrato Crédito Fixo – 
Alienação Imóvel nº 18840-3), não se sujeitando, 
portanto, à RJ, nos termos do art. 49, § 3º, da LRF; 

 
b) a habilitação de outro crédito no valor de R$ 

549.095,39, decorrente do Contrato nº 17.797-1.  

 
Em memorial, a Recuperanda discordou do pedido de 

exclusão, alegando que a credora não teria apresentado os documentos 

comprobatórios do crédito (contrato) e da regular constituição da garantia 
fiduciária (matrícula do imóvel com o respectivo registro). Além disso, a garantia 

teria sido concedida por terceiros, o que justificaria a concursalidade do 
crédito. 

 
Quanto à habilitação de crédito decorrente de outro 

contrato, a Recuperanda manifestou parcial concordância, ressalvando 

apenas que o valor deve ser atualizado somente até o pedido de impetração 
da recuperação, nos termos do art. 9º, II, da LRF, visto que a credora o teria 

atualizado até janeiro de 2016. Além disso, deve ser restituído pela credora o 
valor de R$ 42.000,00 retido indevidamente em sua conta. 

  

Parecer do Administrador 
 

Inicialmente, quanto ao pedido de exclusão do crédito 
oriundo do Contrato Crédito Fixo – Alienação Imóvel nº 18840-3, assiste razão 
à credora divergente. 

 
Embora a credora não tenha apresentado ao 

Administrador os documentos comprobatórios do contrato e do registro da 

garantia fiduciária, como sustentado pela Recuperanda, é certo que ela 
formulou idêntica postulação diretamente no processo judicial de 

recuperação, conforme petição encartada no Mov. 182, desta feita anexando 
toda a documentação pertinente. 

 

Embora tal manifestação tenha sido riscada dos 
autos, todos os documentos foram encaminhados pelo cartório ao 

Administrador, por determinação do juízo, assim como ocorreu com as demais 
habilitações propostas impropriamente nos autos. 

 

Desse modo, analisando a documentação, o 
Administrador constatou a regular formalização do contrato e da garantia 

fiduciária sobre o imóvel da Matrícula nº 2705, do Registro de Imóveis de 
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Cerro Azul-PR, contendo o protocolo do registro em referida circunscrição, 

datado de 26.01.2015 (antes, portanto, do pedido de recuperação).  
 

Por outro lado, não procede a alegação da 
Recuperanda de que a garantia teria sido prestada por terceiro (o que manteria 

a concursalidade do crédito), uma vez que o Administrador constatou que o 
imóvel dado em alienação fiduciária pertence à empresa SG INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA., integrante do mesmo grupo econômico da devedora 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LTDA. e também Recuperanda. 
 
Assim, foi excluído o crédito da lista de credores, por 

não se sujeitar aos efeitos da RJ, nos termos do art. 49, § 3º, da LRF. 
 

Quanto à habilitação do crédito decorrente do 
Contrato nº 17.797-1, o Administrador o incluiu na lista de credores pelo valor 
apontado pela divergente (R$ 549.095,39), tendo em vista que, ao contrário 

do sustentado pela devedora, a atualização monetária contida no cálculo da 
cooperativa foi aplicada somente até 14.12.2015, não extrapolando, portanto, 

os limites do art. 9º, II, da LRF. 
 
Por outro lado, não cabe ao Administrador avaliar a 

procedência do pedido de restituição do valor retido na conta corrente da 
devedora (R$ 42.000,00), tanto é que ela própria informou que fará a 

postulação respectiva dentro dos autos.  
 

2.3.30  

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 
 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 60.611,93, com vencimento 
em 16.12.2015; b) junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de 

R$ 52.273,54, com vencimento em 16.12.2015; c) junto à VITÓRIA 
ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 11.023,96, com vencimento em 

03.11.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 
pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 
perfazendo os totais de R$ 61.108,95, R$ 52.702,18 e R$ 11.232,17, 

respectivamente. 
 
2.3.31  

DARCY MENDONCA & CIA LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
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19.938,84) com vencimento em 05.08.2015, foi apenas atualizado até a data 

do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 
II da LRF, perfazendo o total de R$ 20.744,99. 

 
2.3.32  
EBRC – EMPRESA BRASILEIRA RECUPERADORA 

DE CRÉDITO LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
1.200.000,00), com vencimento em 19.11.2013, foi apenas atualizado até a 
data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, 

§ 1º, II da LRF, perfazendo o total de R$ 1.417.967,76. 
 

 
2.3.33  
ECOALUMI ANODIZADORA LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 

36.000,00) com vencimento em 19.02.2015, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 
II da LRF, perfazendo o total de R$ 39.351,32. 

 
 

2.3.34  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS – ECT 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 

2.148,79) com vencimento em 11.09.2015, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 
II da LRF, perfazendo o total de R$ 2.223,22. 

 
 
2.3.35  

ENERGISA MINAS GERAIS – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S/A 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.446,43) 
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com vencimento em 30.11.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 2.492,64. 

 
 
 

2.3.36  
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 477,15) 
com vencimento em 01.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
 

 
 
2.3.37  

EXPRESSO CAMILLO DOS SANTOS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 442,76) 
com vencimento em 03.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 460,66. 
 

 
 

2.3.38  

EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA. 
 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 1.294,21 junto à empresa SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
 

Em manifestação dirigida ao Administrador Judicial, 
a credora se insurge quanto ao valor declarado pelas Recuperandas na RJ, 
alegando que o montante devido é de R$ 2.073,21. 

 
Para tanto, apresenta notas fiscais emitidas em nome 

da referida Recuperanda e demais documentos comprobatórios do real valor 

de seu crédito. 
 

Em memorial encaminhado ao Administrador, as 
Recuperandas externaram sua concordância quanto ao pedido de majoração. 

 
Assim, o Administrador acolhe a divergência e retifica 

o valor do crédito para R$ 2.073,21. 
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2.3.39  

FERRAMENTAS GERAIS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 278,70) 
com vencimento em 12.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 289,97. 
 

2.3.40  
FINCASH COBRANÇA LTDA. (SAMIA ALUMÍNIOS 
LTDA.) 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 

30.004,50) com vencimento em 20.05.2011, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 
II da LRF, perfazendo o total de R$ 39.399,07. 

 
2.3.41  

FRILON AR CONDICIONADO LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.155,00) 

com vencimento em 28.05.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 1.225,16. 
 
2.3.42  

GRS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA. 
 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 1.061,71, com 
vencimento em 29.07.2015; b) há a existência de outro crédito relacionado com 
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a mesma Recuperanda no valor de R$ 798,66, com vencimento em 07.08.2015, 

os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais 

de R$ 1.114,03 e R$ 830,95, respectivamente. 
 
2.3.43  

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO 
 
Credor relacionado pelas Recuperandas na Classe III 

(quirografário), com créditos nos valores de R$ 1.541.419,79 junto à empresa 
SG ALUMÍNIOS LTDA. – ME e de R$ 1.304.316,21 junto à empresa SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
 
Divergência e habilitação apresentadas 

 
Em e-mail dirigido ao Administrador, o banco credor, 

resumidamente, alega e postula o seguinte: 
 

Devedora: SG ALUMÍNIOS LTDA. 
 
 Contratos nº 3650044759, 3651804631, 3651814793, 

134459 e 272516 
 
Segundo o credor, os créditos de referidas operações 

perfazem o total de R$ 809.235,55, ao contrário do valor apontado 
inicialmente pela Recuperanda (R$ 1.541.419,79). Por isso, requereu sua 

redução. 
 
Em memorial, a Recuperanda manifestou sua 

concordância, visto que não havia considerado algumas amortizações. 
 

Desta forma, o Administrador promoveu a redução do 
crédito para R$ 809.235,55 na Relação de Credores. 

 

 Contratos nº 3650306741 e 3650806193 
 

O credor alega que os créditos oriundos de referidas 

operações possuem natureza extraconcursal, tendo em vista a existência de 
alienação fiduciária sobre veículos (LRF, art. 49, § 3º). 

 
Em memorial, a Recuperanda manifestou sua 

discordância, sustentando que a documentação apresentada pelo credor não 
seria suficiente para verificar se a garantia fiduciária se encontra devidamente 
registrada junto ao DETRAN, conforme dispõe o art. 1.361, § 1º do CC. 

 
Ocorre que, posteriormente e a pedido do 

Administrador, o banco divergente enviou documentação ao Administrador 
(extratos do DETRAN) comprovando os devidos registros das alienações 
fiduciárias, restando preenchidos, portanto, os requisitos legais para exclusão 

do crédito da RJ. 
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Assim, foram excluídos da Relação de Credores os 
créditos decorrentes dos contratos nº 3650306741 e 3650806193. 

 
 
Devedora: SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 
 Contratos nº 3651779491; 3651802574; 133468 e 

272515 e 3650936780 

 
O divergente alega que seus créditos junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., relativos às operações abaixo e sujeitos à 
RJ, somam R$ 754.543,56: 

 

a) Contrato nº 3651779491 = R$ 59.848,81 
 

b) Contrato nº 3651802574 = R$ 141.073,57 
 

c) Contrato nº 133468 = R$ 384.960,12 
 
d) Contrato nº 272515 = R$ 26.807,38 

 
e) 50% da CCB nº 3650936780 = R$ 141.853,68 

 
 
Em relação a este último, o credor sustentou haver 

garantia fiduciária de 50% da operação, de modo que metade do crédito não 
estaria sujeito à RJ. 

 
Em memorial, a Recuperanda discordou da parcial 

concursalidade da CCB nº 3650936780, entendendo que o crédito deverá se 

submeter integralmente aos efeitos da Recuperação Judicial, tendo em vista 
que referida CCB não teria sido registrada (Código Civil, art. 1.361, § 1º). 

 
O Administrador então solicitou ao banco credor a 

remessa do respectivo comprovante do registro, mas obteve como resposta a 

confirmação de que a CCB nº 3650936780 realmente não havia sido 
registrada. 

 

Diante disso, o crédito total relativo a esta operação 
(R$ 283.707,36) foi integralmente considerado como quirografário na Relação 

de Credores.  
 
Assim, em relação à Recuperanda SG INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., o Administrador promoveu a retificação dos créditos para 
o valor de R$ 900.397,24, na Classe III (quirografário), que representa a soma 

dos créditos das operações acima. 
 
 Contratos nºs 3650911701 e 3650913003 
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O credor alega que os créditos oriundos de referidas 

operações, no total de R$ 176.031,70, possuem natureza extraconcursal, 
tendo em vista a existência de alienação fiduciária sobre veículos (Lei 

11.101/2005, art. 49, § 3º). 
 

Em memorial, a Recuperanda manifestou sua 
discordância, sustentando que a documentação apresentada pelo credor não 
seria suficiente para verificar se a garantia fiduciária se encontra devidamente 

registrada junto ao DETRAN, conforme dispõe o art. 1.361, § 1º do CC. 
 

Ocorre que, posteriormente e a pedido do 
Administrador, o banco divergente enviou documentação (extratos do DETRAN) 
comprovando os registros da alienação fiduciária, de modo que restam 

preenchidos os requisitos legais para exclusão do crédito da RJ. 
 
Assim, foram excluídos da Relação de Credores os 

créditos decorrentes dos contratos nº 3650911701 e 3650913003, no total de 
R$ 176.031,70. 

 
Devedora: SOUZA & GIBIM TRANSPORTES LTDA. 

 

 Cheque Especial nº 3650061777 
 

O banco postulou a inclusão de crédito no valor de R$ 
6.788,97 pertencente à empresa SOUZA & GIBIM TRANSPORTES LTDA. 

 

Ocorre que tal habilitação foi proposta 
equivocadamente porque a decisão do Mov. 27.1 determinou a exclusão da 

empresa SOUZA & GIBIM TRANSPORTES LTDA. do polo ativo, pois sua sede 
está situada no município de Rolândia-PR. 

 

Portanto, não merece acolhimento a habilitação. 
 
 

Devedora: VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
 

 Contratos nº 3650051488; 3650918501; 3650921006 
e 3650887142 

 

O divergente alega que seus créditos junto à VITÓRIA 
ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., relativos às operações abaixo e sujeitos à RJ, 

somam R$ 214.470,46: 
 
a) Contrato nº 3650051488 = R$ 31.332,76 

 
b) Contrato nº 3650918501 = R$ 59.327,77 
 
c) Contrato nº 3650921006 = R$ 95.416,35 
 
d) 50% da CBB nº 3650887142 = R$ 28.393,58 
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Em relação a este último contrato, o credor sustentou 
haver garantia fiduciária de duplicatas de 50% da operação, de modo que 

metade do crédito não estaria sujeito à RJ. 
 
Em memorial, a Recuperanda discordou da parcial 

concursalidade da CCB nº 3650887142, argumentando que o crédito deverá 
se submeter integralmente aos efeitos da RJ, tendo em vista a ausência de 
registro das garantias e da descrição de todos os títulos. 

  
Consultando os documentos apresentados pelo 

credor, o Administrador constatou que o registro da Cédula de Crédito 
Bancário foi realizado perante o 1º Registro de Títulos e Documentos de 
Londrina-PR, sede da devedora na época, de modo que restou atendido o 

requisito do art. 1.361, § 1º, do Código Civil. 
 

Diante disso, foi acolhida a divergência para incluir 
na lista de credores quirografários 50% do crédito relativo à CCB nº 
3650887142, ou seja, R$ 28.393,58. 

 
Assim, em relação à Recuperanda VITÓRIA 

ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o Administrador promoveu a retificação dos 

créditos para o valor de R$ 214.470,46, na Classe III (quirografário), que 
representa a soma dos créditos das operações acima. 

 
 

2.3.44  

IBM INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado no 
Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
721.633,45), com vencimento em 07.12.2011, foi apenas atualizado até a data 

do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II 
da LRF, perfazendo o total de R$ 926.540,33. 

 

2.3.45  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO KOPP 
LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 525,80) 

com vencimento em 15.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 551,71. 
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2.3.46  

ITEC CONSTRUÇÕES LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
12.640,00) com vencimento em 02.07.2015, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 

II da LRF, perfazendo o total de R$ 13.262,83. 
 

2.3.47  
JACAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.720,00) 
com vencimento em 12.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.779,58. 

 

2.3.48  
L. B. DA SILVA & MEISTER LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 665,35) 

com vencimento em 10.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 698,13. 

 
2.3.49  
LEEDS METAIS EIRELI 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 

1.713.199,37) com vencimento em 23.07.2016, não foi atualizado porque o 
vencimento ocorreu após a impetração do pedido de RJ (dezembro/2015). 

 

2.3.50  
LINCOL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.150,00) 
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com vencimento em 29.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.196,50. 

 
2.3.51  
LUÍS CLAUDIO BEZERRA 

 
Credor não relacionado pelas Recuperandas. 
 

Em documentação apresentada pessoalmente ao 
Administrador Judicial em 01.02.2017, referido credor, que atuou como perito 

em ações trabalhistas movidas contra as Recuperandas, solicitou a inclusão 
do crédito de R$ 3.644,92 oriundo das certidões de habilitações expedidas nos 
processos relacionados abaixo: 

 

 

 
Assim, foi acolhida a habilitação para incluir o valor 

de R$ 3.644,92 na Relação de Credores, com enquadramento na Classe III 

(quirografário). 
 

2.3.52  
LUVAMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 
SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 1.583,10, com 

vencimento em 11.06.2015; b) há a existência de outro crédito relacionado 
com a mesma Recuperanda no valor de R$ 1.583,10, com vencimento em 

02.07.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 
pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 
perfazendo os totais de R$ 1.668,91 e R$ 1.661,11, respectivamente. 

 

Ações Trabalhistas Valor 

0002464-79.2015.5.09.0653 R$ 500,00 

0001357-68.2013.5.09.0653 R$ 663,50 

0002461-27.2015.5.09.0653 R$ 300,00 

0010283-67.2015.5.09.0653 R$ 500,00 

0010289-74.2015.5.09.0653 R$ 881,42 

0010294-96.2015.5.09.0653 R$ 800,00 

TOTAL R$ 3.644,92 
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2.3.53  

M W TRANSPORTES LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.320,01) 
com vencimento em 19.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 2.431,81. 
 

2.3.54  
MAKROQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.800,00) 
com vencimento em 05.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.872,78. 

 

2.3.55  
MANULI FITASA DO BRASIL S.A. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.704,02) 

com vencimento em 14.05.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.807,53. 

 
2.3.56  
MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE METAIS 

RECICLÁVEIS LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

ALUMÍNIOS LTDA., o valor de R$ 1.511.711,23, com vencimento em 
26.01.2012; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 

872.711,58, com vencimento em 02.06.2011, os quais foram apenas 
atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na 

forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 1.929.191,60 e 
R$ 1.142.420,65, respectivamente. 
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2.3.57  

MARINGÁ DISTRIBUIDORA DE FITAS E 
ABRASIVOS LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 152,90, com vencimento em 

05.09.2015; b) junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. os valores de 
R$ 437,03, com vencimento em 09.06.2015; c) de R$ 216,00, com vencimento 

em 16.06.2015; d) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de 
R$ 984,00, com vencimento em 10.08.2015, os quais foram apenas 

atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na 
forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 158,20, R$ 460,72, 
R$ 227,71 e R$ 1.023,78, respectivamente. 

 
2.3.58  
METAIS PEREIRA LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 6.246,40) 

com vencimento em 20.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 6.498,95. 
 

2.3.59  

NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. 
 
Credora não relacionada pelas Recuperandas. 

 
Entretanto, a credora postulou sua habilitação dentro 

dos autos de Recuperação Judicial (mov. 825) em 19.04.2017. 
 

Nos termos do art. 10 da LRF, a habilitação foi 
proposta intempestivamente, de modo que não foi acolhida pelo 
Administrador. 

 
2.3.60  
NESKI SOLUÇÕES LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 400,00) 

com vencimento em 10.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 
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ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 413,85. 
 

2.3.61  
PLASTIART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 4.435,84, com 

vencimento em 14.05.2015; b) há a existência de outro crédito relacionado 
com a mesma Recuperanda no valor de R$ 2.323,58, com vencimento em 

08.05.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 
pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 

perfazendo os totais de R$ 4.705,28 e R$ 2.464,72, respectivamente. 
 
2.3.62  

PORTALEX DISTRIBUIDORA DE METAIS E 
ALUMÍNIO LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 
JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME, o valor de R$ 305.525,00, com vencimento 

em 09.12.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de 
R$ 1.078.801,76, com vencimento em 30.10.2015, os quais foram apenas 
atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na 

forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 308.030,30 e R$ 
1.108.849,73, respectivamente. 

 
2.3.63  
PPX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO 

LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 1.463.622,11, com 
vencimento em 16.01.2014; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA 

LTDA., o valor de R$ 976.534,18, com vencimento em 30.06.2011, os quais 
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foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais 
de R$ 1.710.437,24 e R$ 1.278.329,33. 

 
2.3.64  
PRD PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.163,34) 

com vencimento em 13.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 2.269,94. 

 
2.3.65  

R. A. BRAGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 110,00) 
com vencimento em 06.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 115,42. 

 

2.3.66  
RECI PLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 

LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 410,80) 

com vencimento em 03.06.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 433,07. 
 
2.3.67  

RECICLYN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS LTDA. 
 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

ALUMÍNIOS LTDA., o valor de R$ 836.731,17, com vencimento em 
14.12.2011; b) junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 
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1.643.784,82, com vencimento em 30.10.2015; c) junto à VITÓRIA 

ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 513.935,69, com vencimento em 
29.10.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 

pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 
perfazendo os totais de R$ 1.074.319,90, R$ 1.689.569,32 e R$ 528.250,39, 
respectivamente. 

 
2.3.68  

REFEIÇÃO NUTRIBRAS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 

40.899,26) com vencimento em 04.01.2012, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 

II da LRF, perfazendo o total de R$ 52.194,97. 
 
2.3.69  

REIPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL 
ELÉTRICO LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
10.944,09) com vencimento em 21.07.2015, foi apenas atualizado até a data 

do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 
II da LRF, perfazendo o total de R$ 11.483,36. 

 
2.3.70  
RFC CAVACO DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., os valores de R$ 957,74, com 
vencimento em 30.06.2015; b) de R$ 3.621,92, com vencimento em 
24.07.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 

pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 
perfazendo os totais de R$ 1.009,66 e R$ 3.800,39, respectivamente. 

 
2.3.71  
RISSO TRANSPORTES LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 



 

 79 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 388,51) 
com vencimento em 15.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 407,65. 
 

2.3.72  
RODOMAX TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 128,50) 
com vencimento em 08.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 134,83. 

 
2.3.73  
ROPEL ROLAMENTOS PRONTA ENTREGA LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., os valores de R$ 166,80, com 

vencimento em 02.07.2015; b) de R$ 102,00, com vencimento em 02.07.2015; 
e de R$ 119,00, com vencimento em 04.08.2015, os quais foram apenas 

atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na 
forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 175,02 e R$ 
123,81, respectivamente. 

 
2.3.74  

SANEPAR – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARANÁ 
 

Credora relacionada inicialmente pelas 
Recuperandas com crédito de R$ 81,16 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA. e de R$ 106,86 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
 
Em manifestação nos autos de RJ (Mov. 568), a 

credora apresentou documentos comprovando que os valores dos créditos 
declarados pelas Recuperandas estão incorretos. 
 

Desta forma, após análise da documentação 
juntada aos autos, o Administrador acolheu a divergência da credora e 

retificou seu crédito para R$ 333,57 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. e R$ 229,58 perante à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
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2.3.75  

SENA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

ALUMÍNIOS LTDA., o valor de R$ 12.722,16, com vencimento em 03.02.2014; 
b) junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 2.317,53, com 

vencimento em 18.03.2014, os quais foram apenas atualizados até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II 

da LRF, perfazendo os totais de R$ 14.729,08 e R$ 2.669,24, respectivamente. 
 

2.3.76  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 72,65) 
com vencimento em 01.11.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 74,02. 
 

2.3.77  
SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., foram declarados dois créditos no 

valor de R$ 403,23 com vencimento nas respectivas datas, 08.07.2015 e 
20.07.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 

pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, juntos 
perfazendo o total de R$ 846,20. 

 

2.3.78  
SIER TRANSPORTES LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.624,52) 
com vencimento em 23.10.2015, foi apenas atualizado até a data do 
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ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 1.669,77. 
 

2.3.79  
SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL 

 
Credora relacionada inicialmente com crédito no 

valor de R$ 125.000,00. 

 
Divergência apresentada 

 
A credora apresentou divergência alegando que o 

crédito seria de R$ 368.792,17, na data do pedido de recuperação judicial. 

Para tanto, encaminhou documentos para análise do Administrador. 
 

Em memorial, as Recuperandas discordaram da 
impugnação, alegando, em síntese, que “não há qualquer contrato firmado 
entre o Divergente e quaisquer das Recuperandas”, sendo que o crédito estaria 

sendo discutido em demandas que tramitam por esse r. Juízo (autos nº 0009574-

03-2014.8.16.0045; 0009972-47.2014.8.16.0045; 0010255-70.2014.8.16.0045; 0011341-

76.2014.8.16.0045; 0011385-95.2014.8.16.0045; 0011423-10.2014.8.16.0045; 0011821-

54.2014.8.16.0045; 0011863-06.2014.8.16.0045). Pugnaram pela manutenção do 
valor declarado inicialmente. 

 
Parecer do Administrador 
 

De fato, o crédito encontra-se sub judice nos 
processos acima referidos. Em consulta no sistema PROJUDI, o 

Administrador apurou que em nenhuma das ações houve sequer julgamento 
em primeiro grau. 

 

Também há pedido de falência formulado pela 
credora (autos sob nº 0002704-05.2015.8.16.0045), mas referido processo 

encontra-se suspenso devido ao processamento de Recuperação Judicial da 
credora. 

 

Logo, entende o Administrador que deve ser mantido, 
por ora, o valor declarado inicialmente pelas Recuperandas (R$ 125.000,00), 

até ulterior decisão definitiva nos processos aqui referidos. 
 
 

 
2.3.80  
SYMA COMPUTADORES LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
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Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., foram declarados três créditos no valor de 

R$ 757,29 com vencimento nas respectivas datas, 23.07.2015, 22.08.2015 e 
21.09.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 
pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 

perfazendo os totais de R$ 794,61, R$ 787,91 e R$ 783,52, respectivamente. 
 

2.3.81  
TRANSCOPAS CARGAS LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 1.048,57, com vencimento em 

05.10.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 
6.565,20, com vencimento em 17.07.2015; e outro crédito relacionado à 
mesma Recuperanda no valor de R$ 3.620,69 com vencimento em 

24.10.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 
pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 

perfazendo os totais de R$ 1.077,78, R$ 6.888,70 e R$ 3.721,54, 
respectivamente. 
 

2.3.82  
TRANSCORSINI LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 380,00) 
com vencimento em 07.05.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 403,08. 

 

2.3.83  
TRANSPORTADORA LOG ESTRADÃO EIRELI 

 
Credora relacionada inicialmente pelas 

Recuperandas com crédito de R$ 5.667,00 junto à empresa SG ALUMÍNIOS 

LTDA. 
Em manifestação dirigida ao Administrador Judicial, 

a credora se insurge quanto ao valor declarado pelas Recuperandas na RJ, 
alegando que o montante devido seria de R$ 8.323,00. 

 

Do mesmo modo, postulou a habilitação de outros 
créditos nos valores de R$ 8.100,00 perante a SOUZA & GIBIM 
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CONSTRUÇÕES LTDA. e de R$ 3.455,00 perante a VITÓRIA ALUMÍNIOS 

LTDA. 
 

Em memorial encaminhado ao Administrador 
Judicial, as Recuperandas manifestaram concordância com todos os pedidos 
formulados pela credora. 

 
Assim, o Administrador retificou o crédito de R$ 

8.323,00 junto à SG ALUMÍNIOS LTDA.; e, incluiu os créditos de R$ 8.100,00 
perante a SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., e de R$ 3.455,00 junto à 
VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. na Relação de Credores. 

 
2.3.84  
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 38,18) 

com vencimento em 11.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 39,72. 
 

2.3.85  

TRANSPORTES CAMILLO DOS SANTOS LTDA. 
 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com créditos de R$ 817,28 junto à SG ALUMÍNIOS LTDA. e de R$ 530,32 
junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA.  

 
Em manifestação dirigida ao Administrador Judicial, 

o credor se insurge apenas quanto ao valor declarado pela VITÓRIA 

ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., alegando que o montante devido é de R$ 
700,98. 

 
Para tanto, alega que a fatura nº 252389, na ordem 

de R$ 170,66 e com vencimento em 13.08.2015, não teria sido considerada 

no cálculo apresentado pelas Recuperandas. 
 
Em memorial encaminhado ao Administrador, as 

Recuperandas externaram sua concordância quanto ao pedido de inclusão 
desta fatura na Recuperação Judicial. 

 
Deste modo, o Administrador acolheu a presente 

divergência e promoveu a correção do crédito para R$ 700,98 perante a 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., e, por outro lado, mantém o valor de 
R$ 817,28 declarado pela SG ALUMÍNIOS LTDA. na Relação de Credores. 

 
2.3.86  
TRANSPORTES CRISTOFOLLI LTDA. 
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O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 443,96) 
com vencimento em 06.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 461,91. 

 

2.3.87  
TRANSPORTES MOBILINE LTDA. 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 3.323,28 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e de 

R$ 2.609,05 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
 

Em manifestação dirigida ao Administrador Judicial, 
o credor se insurge quanto ao valor declarado pelas Recuperandas, alegando 
que os montantes devidos são de R$ 2.537,41 pela SG INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA e de R$ 2.158,34 pela VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA 
LTDA. 

 

Considerando que a pretensão do credor envolve a 
redução dos créditos declarados pelas Recuperandas, o Administrador 

retificou, de ofício e independentemente de manifestação das Recuperandas, 
os créditos para R$ 2.537,41 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e 
R$ 2.158,34 perante a VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA.  

 
2.3.88  

TRANSPORTES RODOSUPER LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 272,86) 
com vencimento em 05.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 283,89. 
 
2.3.89  

UNIPORT ATACADO E DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 882,74) 

com vencimento em 12.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 918,43. 
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2.3.90  
W COSTA INDÚSTRIA LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.573,36) 
com vencimento em 12.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.636,97. 

 
2.3.91  
WHITE MARTINS LTDA.  

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 879,79, com vencimento em 
02.09.2015; b) junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 
4.396,09, com vencimento em 21.12.2015, os quais foram apenas atualizados 

até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do 
art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 910,26 e R$ 4.432,14, 

respectivamente. 
 
2.3.92  

WIDIAFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 721,85) 
com vencimento em 17.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 751,04. 
 

 
2.4 
CLASSE IV (ME e EPP) 

 
2.4.1  
AA SUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado no 
Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
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demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.980,00) 

com vencimento em 24.06.2015, foi apenas atualizado até a data do ajuizamento 
do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo 

o total de R$ 2.087,33. 
 
2.4.2  

A. J. KOLLER LTDA. 
 
Credora relacionada pelas Recuperandas na Classe 

IV (ME e EPP), com créditos nos valores de R$ 16.963,40 junto à empresa SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e de R$ 4.909,10 junto à empresa VITÓRIA 

ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
 
Divergência apresentada  

 
A credora postula a retificação do valor do seu crédito 

junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., alegando que o correto seria R$ 
24.064,18. No mesmo ato, manifestou concordância com o crédito declarado 
de R$ 4.909,10 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. Apresentou 

Notas Fiscais e Instrumentos de Protesto, cujas despesas também pediu para 
incluir em seu crédito, o qual foi por ela atualizado até março/2016. 

 

Em memorial encaminhado ao Administrador, as 
devedoras alegam que o valor pretendido de R$ 4.909,10 junto à SG 

INDÚSTRIA estaria sendo postulado em duplicidade, uma vez que seria 
pertinente à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., conforme “Título 
Executivo nº 1885/1/1”, sendo certo que o mesmo já foi incluído na lista 

inicial de credores. Também se insurgiram contra o pedido de acréscimo das 
despesas de protesto e da atualização monetária após a data do pedido de RJ. 

 
Parecer do Administrador  
 

Confrontando a documentação exibida pelas partes, 
constata-se que a Nota Fiscal no valor de R$ 4.909,10 realmente foi emitida 
para a empresa VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., não para a SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., tendo havido possível equívoco da credora 
neste particular. Assim, não comporta acolhimento a divergência, mantendo-

se os valores declarados inicialmente pelas Recuperandas. 
 
Também não procede o pedido de atualização do 

crédito até a data da apresentação da divergência (março/2016), visto que o 
artigo 9º, II, da LRF é claro ao dispor que os créditos são atualizados somente 
até a data da impetração do pedido de Recuperação Judicial, no caso, 

18.12.2015. 
 

No entanto, acolhe-se o pedido de acréscimo das 
despesas com o protesto dos títulos, uma vez que tais encargos não são 
facultativos, como alegam as Recuperandas, mas necessários para a perfeita 

configuração dos títulos executivos, por se tratarem de duplicatas sem aceite 
(Lei 5.474/68, art. 13).  



 

 87 

 

Neste sentido é a jurisprudência pátria: 
 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESPESAS DE PROTESTO. CABIMENTO. 
1. A habilitação de crédito está fundada em títulos executivos 
extrajudiciais, ou seja, duplicatas mercantis, devidamente protestadas, 
de sorte a preservar a exigibilidade cambial. Logo, as despesas atinentes 
ao protesto das referidas cártulas devem integrar o crédito habilitado 
na recuperação judicial. 2. Assim, correta a sentença de primeiro grau, 
que determinou a inclusão das despesas atinentes ao protesto 
suportadas pela credora no crédito julgado habilitado, motivo pelo qual 
a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe. Negado 
provimento ao agravo de instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 
70043046408, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 31.08.2011) 

 

Assim, foram mantidos os créditos informados 
inicialmente pelas Recuperandas, aplicando-se sobre eles atualização 

monetária somente até a data da impetração da RJ, com acréscimo dos 
valores relativos às despesas com os protestos:  
 

Devedora:  VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
Valor total:  R$ 4.909,10 

 

Devedora:  SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Valor total:  R$ 16.529,12 (Notas fiscais R$ 15.123,84, acrescido das Despesas de protesto R$ 

1.405,28) 

 
 

2.4.3  

A. GITEC COMPRESSORES LTDA. 
 
 

Junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. foram 
declarados dois créditos no valor de R$ 590,00 com vencimento em 

09.07.2015 e 23.07.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II 
da LRF, perfazendo o total de R$ 1.238,14. 

 
 
2.4.4  

A.R. LUCIO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.793,47) 
com vencimento em 15.12.2015, não foi atualizado porque vencido dentro do 

mesmo mês (dezembro/2015) em que ocorreu o pedido de RJ. 
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2.4.5  

A. ROLEMIX COMÉRCIO E IMPORTADORA DE 
ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 386,80) 
com vencimento em 15.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 405,86. 

 
2.4.6  
ÁGAPE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE EPIS LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 1.236,16, com 
vencimento em 07.07.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA 
LTDA., o valor de R$ 224,75, com vencimento em 01.06.2015, os quais foram 

apenas atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação 
Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 

1.297,07 e R$ 236,93, respectivamente. 
 
2.4.7  

AGNUS PLAST – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EMBALAGENS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 4.427,52) 
com vencimento em 10.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 4.606,53. 

 
2.4.8  
ALARME POWER LTDA. 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas com 

crédito de R$ 205,36 junto à empresa VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador, o credor 

afirma que o valor correto seria de R$ 308,04, visto que não foi incluído no 
cálculo de seu crédito uma das três notas ficais em aberto devidos pela 
Recuperanda.  
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Em memorial encaminhado ao Administrador em 

11.04.2016, as Recuperandas externaram concordância quanto ao pedido de 
correção do crédito. 

 
Assim, o Administrador acolhe a presente divergência 

e retifica o crédito para R$ 308,04 perante a VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA 

LTDA. na Relação de Credores. 
 

2.4.9  
ALIANÇA ANODIZAÇÃO LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 4.642,37, com vencimento em 

12.08.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 
12.329,67, com vencimento em 11.09.2015, os quais foram apenas 
atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na 

forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 4.830,07 e R$ 
12.756,73, respectivamente. 

 
2.4.10  
ALVAWIDEA CONSERTO DE FERRAMENTAS 

TÉCNICAS LTDA. 
 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 735,00, com vencimento em 
26.06.2015; b) além de outro valor de R$ 735,00, com vencimento em 

26.07.2015; c) e, um crédito no valor de R$ 440,00 com vencimento em 
15.08.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 

pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 
perfazendo os totais de R$ 774,84, R$ 771,22 e R$ 457,79, respectivamente. 

 

2.4.11  
ALVES E ARRUDA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 100,00) 

com vencimento em 27.11.2015, foi apenas atualizado até a data do 
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ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 101,89. 
 

2.4.12  
ANDRÉ VICENTINI – MOTORES ELÉTRICOS - ME 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 410,00) 
com vencimento em 11.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 424,20. 

 

2.4.13  
ANODPERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.947,35) 
com vencimento em 02.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 3.049,44. 

 
2.4.14  
ANTARES RECICLAGEM LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 

14.166,40) com vencimento em 17.09.2015, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 
II da LRF, perfazendo o total de R$ 14.657,08. 

 
2.4.15  

BENEDICTO A QUESSADA & CIA LTDA. 
 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., os créditos nos valores de R$ 
178,50, com vencimento em 28.05.2015; b) de R$ 86,70, com vencimento em 

03.06.2015; c) de R$ 55,05, com vencimento em 02.07.2015; d) de R$ 600,70, 
com vencimento em 07.07.2015; e) de R$ 197,90, com vencimento em 

07.07.2015; f) de R$ 426,20, com vencimento em 13.07.2015, os quais foram 
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apenas atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação 

Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 
189,34, R$ 91,40, R$ 57,76, R$ 630,30, R$ 207,65 e R$ 447,20, 

respectivamente. 
 

 

2.4.16  
BIG MERCADO SANTA BERNADETE LTDA. 
 

Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 5.766,97 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador Judicial 

em 17.03.2016, a credora encaminhou as notas fiscais que estão em aberto 

(nº 527, 536, 537, 545 e 546), totalizando a quantia de R$ 3.794,87, ou seja, 
inferior ao valor inicialmente declarado. 

 
Em memorial encaminhado ao Administrador em 

11.04.2016, as Recuperandas externaram concordância quanto ao pedido de 

redução do crédito. 
 

Diante dos documentos apresentados pelo credor e do 
esclarecimento das Recuperandas, o Administrador retifica o crédito para R$ 3.794,87. 
 

2.4.17  
BILLETS DO PARANÁ LIGAS METÁLICAS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 4.343,40) 
com vencimento em 03.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 4.493,84. 

 
2.4.18  
BORRACHAS GUAPORÉ LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos são os seguintes: a) junto à SOUZA & 

GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 156,00, com vencimento em 

23.07.2015; e, outro crédito no valor de R$ 60,96, com vencimento em 
06.08.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do 

pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, 
perfazendo os totais de R$ 163,69 e R$ 63,42, respectivamente. 
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2.4.19  

BRESSAN MOREIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 7.546,54) 
com vencimento em 10.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 7.918,39. 
 

2.4.20  
BRUMAR EQUIPAMENTOS – EIRELI – ME 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 300,00) 
com vencimento em 20.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 312,13. 

 

2.4.21  
CARNEIRO AUTOPEÇAS LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.226,00) 

com vencimento em 09.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.275,57. 

 
2.4.22  
CASA DO CONSTRUTOR LTDA. 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 255,00 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e de 
R$ 26,92 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 

Através de manifestação dirigida ao Administrador, o 
credor impugna os valores declarados no processo de RJ, aduzindo que o 
montante devido é de R$ 552,30 (SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) e de R$ 

80,76 (VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA.). 
 

Em memorial encaminhado ao Administrador, as 
Recuperandas demonstraram concordância em relação ao pedido de 

majoração dos valores informados na RJ. 
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Desta forma, o Administrador acolhe a pretensão do 

credor e retifica os seus créditos para R$ 552,30 junto à SG INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.; e para R$ 80,76 perante a VITÓRIA ALUMÍNIOS 

LONDRINA LTDA. 
 
2.4.23  

CASA DOS PARAFUSOS LTDA. 
 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos são os seguintes: a) junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 115,27, com vencimento em 
25.06.2015; b) junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., os valores de 

R$ 57,87, com vencimento em 09.11.2015; c) de R$ 88,60, com vencimento 
em 25.11.2015; d) de R$ 306,00, com vencimento em 30.11.2015; e) de R$ 

146,28, com vencimento em 08.12.2015, os quais foram apenas atualizados 
até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do 
art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 121,52, R$ 58,96, R$ 90,27, 

R$ 311,78 e R$ 147,48, respectivamente. 
 

2.4.24  
CAZADO LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 744,74) 
com vencimento em 05.05.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 789,98. 

 

2.4.25  
CBM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 381,40) 

com vencimento em 17.06.2016, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 402,07. 

 
2.4.26  
CBM RECUPERADORA DE TERMOPLÁSTICOS LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
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no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 3.987,09) 
com vencimento em 05.01.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 4.428,86. 

 

2.4.27  
CCR FERRO E AÇO LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 
SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 635,56, com 

vencimento em 08.07.2015; e, outro crédito no valor de R$ 235,20, com 
vencimento em 20.07.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II 

da LRF, perfazendo os totais de R$ 666,88 e R$ 246,79, respectivamente. 
 

2.4.28  
CENTER VÍDIA FERRAMENTAS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 268,00) 
com vencimento em 20.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 278,84. 

 

2.4.29  
CERCI DIGITAL LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 4.300,00) 
com vencimento em 16.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 4.511,88. 

 
2.4.30  
C.P.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 357,00) 
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com vencimento em 15.09.2016, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 369,37. 

 
2.4.31  
CRL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 

 
Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 499,68 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador, a credora 

informa que o valor declarado na RJ se refere a um boleto cobrado em 
duplicidade, sendo que o débito já fora devidamente quitado pela Recuperanda. 

 

Em memorial encaminhado ao Administrador, as 
Recuperandas demonstraram concordância sobre os fatos relatados pela 

divergente. 
 
Logo, o Administrador promoveu a exclusão de referido 

crédito da Relação de Credores. 
 

2.4.32  
D. COLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ETIQUETAS 
LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 1.425,66, com vencimento em 

13.07.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 
697,00, com vencimento em 10.08.2015, os quais foram apenas atualizados 

até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do 
art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 1.495,91 e R$ 725,18, 
respectivamente. 

 
2.4.33  

DISEMBA EMBALAGENS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 9.145,38) 
com vencimento em 22.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 9.596,01. 
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2.4.34  

DPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. 
 

Credora relacionada inicialmente pelas 
Recuperandas com crédito de R$ 456,50 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador, a 

credora aduz que o montante devido pela Recuperanda seria de R$ 1.130,00, 

incluindo às custas de protestos. 
 

Em memorial encaminhado ao Administrador, as 
Recuperandas reconhecem que, de fato, não foi incluída uma das notas fiscais 
devidas à divergente e que, com esta correção, o somatório das notas fiscais 

perfaz o valor de R$ 1.011,31. 
 

Entretanto, alegam a impossibilidade de inclusão das 
despesas cartorárias incorridas pela credora para protestar os títulos em 
aberto.  

Conforme já exposto neste relatório, ao analisar 
idêntico questionamento, assiste razão à credora quanto ao acréscimo das 
despesas cartorárias referentes aos protestos. 

  
Deste modo, o Administrador retifica seu crédito para 

R$ 1.130,00 na Relação de Credores. 
 

2.4.35  

DPL VIJUMINAS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.485,00) 
com vencimento em 27.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 1.545,04. 
 

2.4.36  
DROGARIA CARINHO DE UBÁ LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 285,84) 
com vencimento em 09.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 299,92. 

 

2.4.37  
DROGARIA MAIS SAÚDE LTDA. 
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O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 726,24) 
com vencimento em 17.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 762,03. 

 

2.4.38  
E. R. GIBIM LTDA. – ME 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são de: a) junto à SOUZA & 

GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., créditos nos valores de R$ 420,00, com 

vencimento em 02.07.2015; b) de 201,60, com vencimento em 20.07.2015; c) 
de R$ 830,75, com vencimento em 04.08.2015, os quais foram apenas 

atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na 
forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 440,70, R$ 211,53 
e R$ 864,34, respectivamente. 

 
2.4.39  

ECONOLUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.361,00) 
com vencimento em 10.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.428,06. 

 

2.4.40  
EDSON CÉSAR DE SALLES – ARAPONGAS – ME 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.184,60) 
com vencimento em 05.05.2012, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.493,61. 

 
2.4.41  
EQUI-PLASTIC LTDA-EPP 
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Credora relacionada inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 2.682,91 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
Através de petição no Mov. 815.1, postula a habilitação 

de crédito no valor de R$ 3.319,35, apresentando, para tanto, demonstrativo 

de atualização de crédito até a data de 08.03.2017. 
 
Também contesta a classificação atribuída pelas 

Recuperandas na Classe IV (ME/EPP) e requer o enquadramento na Classe III 
(quirografário). 

 
Todavia, o Administrador entende que não merece 

acolhimento o valor exibido em aludido cálculo pois não está em conformidade 
com o disposto no art. 9º, II, da LRF, que determina a atualização dos créditos 
somente até a data do pedido recuperacional (no caso, dezembro/2015). 

 
Também não se acolhe o pedido de reclassificação, 

porque a credora tem o status de Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme 
certidão juntada no Mov. 815.6. 

 

Ademais, a divergência foi apresentada 
intempestivamente, de modo que nem mereceria consideração. 

  
Ante o exposto, o Administrador apenas promoveu a 

atualização do crédito reconhecido pelas Recuperandas (R$ 2.682,91) até a 

data do pedido recuperacional (18.12.2015), perfazendo o total de R$ 2.757,64.  
 

 
2.4.42  
ESCRITÓRIO RECORD ASSESSORIA CONTÁBIL 

LTDA. 
 
Os créditos pertencentes a este credor foram 

relacionados inicialmente da seguinte forma no processo: 
  

  

SG ALUMÍNIOS LTDA. R$ 3.979,54 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. R$ 16.315,93 

JULIANA GIBIM DE SOUZA - ME R$ 11.861,71 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. R$ 6.053,58 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. (Ubá) R$ 2.781,50 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 
(Linhares) 

R$ 2.000,46 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. (Jaci) R$ 1.701,91 

TOTAL: R$ 44.694,63 
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Em manifestação dirigida ao Administrador, o credor 

se insurge contra tais valores, apresentando diversos documentos e alegando 
que o total correto seria de R$ 52.221,41.  

 
Em memorial encaminhado ao Administrador, as 

Recuperandas concordaram apenas com a majoração do crédito para R$ 

49.257,63, visto que na lista de serviços o credor teria incluído trabalhos 
realizados para terceiros, não para as Recuperandas. 

  
Para elucidar o caso, o Administrador solicitou ao 

credor o envio da Relação de Serviços Prestados para as Recuperandas, o que 

foi prontamente providenciado. Analisando os documentos apresentados, o 
Administrador constatou que realmente foram enviados comprovantes de 

serviços de terceiros que não estão incluídos na presente Recuperação 
Judicial. 

 

Por outro lado, o credor não apresentou qualquer 
documento (contrato, duplicata etc) que comprove os créditos que pretende 

habilitar. 
Por esta razão, o Administrador apenas promoveu a 

retificação dos valores dos créditos, em sintonia com a concordância das 

Recuperandas, da seguinte forma: 
 

 
2.4.43  

EXTINTORES S M BIANCHI LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 720,00) 
com vencimento em 28.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 755,48. 
 

2.4.44  
FARBEN TRANSPORTES LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

SG ALUMÍNIOS LTDA. R$ 3.979,54 

SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. R$ 1.579,39 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. R$ 19.971,27 

JULIANA GIBIM DE SOUZA – ME R$ 11.189,98 

VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. R$ 12.537,45 

TOTAL: R$ 49.257,63 
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confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
ALUMÍNIOS LTDA., o valor de R$ 347,00, com vencimento em 17.06.2015; b) 
junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 4.585,40, com 
vencimento em 10.03.2012; c) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA 
LTDA., o valor de R$ 8.228,25, com vencimento em 30.09.2015, os quais 

foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais 

de R$ 365,81, R$ 5.817,43 e R$ 8.513,25, respectivamente. 
 

2.4.45  

FERRAMENTAS GROPPO LTDA. – ME 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 82,00) 
com vencimento em 24.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 86,04. 
 

2.4.46  
FONELON EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO 
LTDA. – ME 

 
Credora relacionada inicialmente pelas 

Recuperandas com crédito de R$ 1.291,56 junto à SG INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA. 
 

Através de correspondência, a credora apresentou 
sua impugnação ao valor declarado pelas Recuperandas, alegando que não 
foram calculados os juros de mora e a multa contratual estipulados na 

duplicata inadimplida, o que representaria um total de R$ 1.603,32. 
 
Em memorial encaminhado ao Administrador, as 

Recuperandas manifestaram concordância com a majoração. 
 

Assim, o Administrador acolheu a pretensão 
formulada pela credora e retificou o seu crédito para R$ 1.603,32. 

 
2.4.47  
GÊNIO GESSO LTDA. 

 
Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 7.626,00 junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 
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Em manifestação dirigida ao Administrador Judicial, o 

credor se insurge contra o valor de seu crédito declarado na RJ. Para tanto, 
apresentou a Nota Fiscal nº 0325 emitida em 28.09.2015 no valor de R$ 8.726,00. 

 
Em memorial encaminhado posteriormente ao 

Administrador, as Recuperandas manifestaram concordância com a 

majoração pretendida. 
 

Em análise da referida nota fiscal apresentada pelo 
divergente, constata-se que o crédito aqui discutido pertence, na verdade, à 
SG ALUMÍNIOS LTDA.  

 
Portanto, o Administrador retificou o crédito para R$ 

8.726,00 e o incluiu na Relação de Credores da Recuperanda 

supramencionada.  
 

2.4.48  
GROSSI & OLIVEIRA COMERCIAL LTDA. 
 

Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 231,79 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador, o 

divergente aduz que o valor correto de seu crédito é de R$ 260,00, 

consubstanciado no inadimplemento da nota fiscal nº 6714. 
 
Em memorial encaminhado posteriormente ao 

Administrador Judicial, as Recuperandas manifestaram concordância ao 
pedido de majoração do crédito. 

 
Em razão disso, o Administrador retificou o crédito 

para R$ 260,00. 

 
 

2.4.49  
GRUPO MENDONÇA MATERIAL PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 3.012,63) 

com vencimento em 22.12.2011, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 3.868,06. 

 
2.4.50  

GVR INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA. 
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Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 

com crédito de R$ 4.731,20 junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
 

Em manifestação dirigida ao Administrador Judicial 
por e-mail, a credora informa que o valor de seu crédito é de R$ 2.936,31, sem 
o acréscimo de juros.  

 
Em memorial, as Recuperandas confirmaram que 

houve equívoco na indicação do valor. 
 
Tendo em vista a sua concordância e após análise das 

notas fiscais encaminhadas, o Administrador alterou o crédito para R$ 
2.936,31 na Relação de Credores. 

 
2.4.51  
HRR DO BRASIL LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 201,00) 

com vencimento em 13.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 210,90. 

 
2.4.52  

HUNTER SERRAS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.580,00) 

com vencimento em 13.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 2.707,13. 
 
2.4.53  

IDEAL ASSESSORIA EM REGISTRO 
EMPRESARIAL LTDA. – ME 

 
Credora não relacionada pelas Recuperandas. 
 

Entretanto, a advogada da credora postulou sua 
habilitação junto ao Administrador em 14.02.2017 através de e-mail. 

 
Nos termos do art. 10 da LRF, a habilitação foi 

proposta intempestivamente, de modo que não foi acolhida pelo Administrador. 
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2.4.54  

IMAGEM AMBIENTAL 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 5.291,33) 
com vencimento em 24.06.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 5.578,15. 
 

2.4.55  
IMBRIANI FERRAMENTAS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 311,07) 
com vencimento em 17.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 323,65. 

 

2.4.56  
JANEGITZ & CIA LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., os valores de R$ 763,80, com 

vencimento em 03.07.2014; b) de R$ 763,80, com vencimento em 07.07.2014; 
c) de R$ 1.438,30, com vencimento em 11.07.2014; d) de R$ 2.782,70, com 

vencimento em 10.09.2014, os quais foram apenas atualizados até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II 
da LRF, perfazendo os totais de R$ 866,14, R$ 866,14, R$ 1.631,01 e R$ 

3.139,82, respectivamente. 
 

2.4.57  
JOSÉ MARIA STUCCHI – ME 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 90,20) 
com vencimento em 15.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 94,64. 
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2.4.58  

LFM VALE CONTABILIDADE LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 809,00) 
com vencimento em 14.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 848,86. 
 

2.4.59  
LOJAS SUPPORT LTDA. 
 

Credora relacionada inicialmente pelas 
Recuperandas com crédito de R$ 1.952,00 junto à SOUZA & GIBIM 

CONSTRUÇÕES LTDA. 
 
Em manifestação dirigida ao Administrador, a 

credora impugna o valor declarado na RJ, alegando que seu crédito 
corresponde a R$ 2.186,43, consubstanciado no inadimplemento dos boletos 
nº 15014221, 15013941, 15013942 e 15013943. 

 
Em memorial encaminhado ao Administrador, as 

Recuperandas manifestam concordância com o pedido de majoração do 
crédito. 

 

Deste modo, após análise de referidos boletos, o 
Administrador acolheu a pretensão da credora e retificou o seu crédito para 

R$ 2.186,43. 
 
2.4.60  

LONDRIPOX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PINTURA 
DE ALUMÍNIOS EIRELI 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são de: a) junto à SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 11.536,58, com vencimento 

em 29.08.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de 
R$ 31.505,04, com vencimento em 23.07.2015, os quais foram apenas 

atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na 
forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 12.003,01 e R$ 
33.057,44, respectivamente. 

 
2.4.61  
LUMEPAR LTDA. 
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O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.274,68) 
com vencimento em 15.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 2.386,76. 

 

2.4.62  
MAKIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIL DE 

ALUMÍNIO LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 7.834,46) 
com vencimento em 02.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 8.105,82. 
 
2.4.63  

MARK PAPELARIA LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 60,80) 
com vencimento em 24.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II 
da LRF, perfazendo o total de R$ 62,91. 

 

2.4.64  
MAZARI & FARIAS LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são de: a) junto à SOUZA & 
GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., os valores de R$ 13.911,91, com vencimento 

em 05.05.2015; b) de R$ 1.443,64, com vencimento em 22.06.2015, os quais 
foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais 

de R$ 14.756,95 e R$ 1.521,89, respectivamente. 
 

2.4.65  
MHS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 
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O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.573,98) 
com vencimento em 10.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 1.637,62. 
 

2.4.66  

MONTEZE ARRIGHI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.909,97) 
com vencimento em 14.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 3.053,36. 

 

2.4.67  
NEWMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 
 

Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 296,40 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador, a credora 

comunica que o valor arrolado na RJ já foi quitado. Em memorial encaminhado 

ao Administrador, as Recuperandas demonstraram concordância sobre os fatos 
relatados pelo credor. 

 
Dessa forma, o Administrador excluiu referido crédito 

da Relação de Credores. 
 
2.4.68  

OLINDA PEDROSO FURIO & CIA LTDA. 
 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à 

SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., os valores de R$ 112,50, com 
vencimento em 11.09.2015; b) de R$ 40,00, com vencimento em 11.06.2015; 

c) de R$ 80,00, com vencimento em 11.06.2015, os quais foram apenas 
atualizados até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na 
forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 116,40, R$ 42,17 

e R$ 84,34, respectivamente. 
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2.4.69  

PADARIA CAUNETO LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 308,40) 
com vencimento em 13.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 323,60. 
 

2.4.70  
PERSOMARCAS PERSONALI LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 400,00) 
com vencimento em 30.04.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 428,96. 

 

2.4.71  
PETTERSEN E PIETRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 
19.373,61) com vencimento em 22.07.2015, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 

II da LRF, perfazendo o total de R$ 20.328,24. 
 
2.4.72  

PICHU ACESSÓRIOS PARA ESQUADRIAS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.618,00) 
com vencimento em 22.06.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 1.705,71. 
 

2.4.73  
POLISELI E SANTOS LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 



 

 108 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 2.849,36, com vencimento em 
18.11.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 

3.936,90 com vencimento em 16.09.2015, os quais foram apenas atualizados 
até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do 

art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 2.903,18 e R$ 4.073,26, 
respectivamente. 

 

2.4.74  
QUIMIPLUS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.073,60) 
com vencimento em 17.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 1.117,01. 
 
2.4.75  

R. A. BRAGA SISTEMAS DE SEGURANÇA E 
TELECOMUNICAÇÃO LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 110,00) 
com vencimento em 06.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 114,45. 

 
2.4.76  
R.S.S. SILVA & CIA LTDA. 

 
Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 

mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

ALUMÍNIOS LTDA., os valores de R$ 152,95, com vencimento em 06.08.2015; 
b) de R$ 152,95, com vencimento em 08.09.2015; c) junto à SG INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 961,40, com vencimento em 06.08.2015; d) 
junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 714,42, com 
vencimento em 06.08.2015, os quais foram apenas atualizados até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II 
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da LRF, perfazendo os totais de R$ 159,13, R$ 158,25, R$ 1.000,27 e R$ 

743,30, respectivamente. 
 

2.4.77  
R. SCHNEIDER EMBALAGENS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 869,78) 
com vencimento em 28.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 912,64. 

 

2.4.78  
REALPLASTIC INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 

LTDA. 
 
Credora relacionada inicialmente pelas 

Recuperandas com crédito de R$ 4.253,66 junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS 
LONDRINA LTDA. e de R$ 3.302,24 perante a VITÓRIA ALUMÍNIOS 
LONDRINA LTDA. – UBÁ. 

 
Através de petição no Mov. 816.1, postula a 

habilitação de crédito no valor de R$ 13.099,76, apresentando, para tanto, 
demonstrativo de atualização de crédito até a data de 08.03.2017. 

 

Do mesmo modo, refuta a classificação atribuída 
pelas Recuperandas na Classe IV (ME/EPP) e requer o enquadramento na 

Classe III (quirografário). 
 
Primeiramente, o Administrador entende que não 

merece acolhimento o valor exibido em aludido cálculo pois não está em 
conformidade com o disposto no art. 9º, II, da LRF: 

 
Art. 9º. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 
7º, § 1º, desta Lei deverá conter: 
 

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência 
ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; 

 
 

Ademais, cumpre destacar que em manifestação 
dirigida ao Administrador por e-mail, a credora informou que não foi incluída 

a nota fiscal nº 009.033, emitida em 02.07.2015, pelo valor de R$ 3.071,71, 
em nome da filial de Ubá da Vitória Alumínios, razão pela qual impugnou o 

seu crédito declarado na RJ. 
 
Por fim, o crédito deve permanecer na classe ME/EPP 

tendo em vista que a própria credora apresentou aos autos (Mov. 816.5) 



 

 110 

certidão simplificada demonstrando que se trata de Empresa de Pequeno 

Porte (EPP). 
 

Em memorial encaminhado ao Administrador, as 
Recuperandas manifestaram concordância com as alegações da credora. 
 

Ante o exposto, o Administrador promoveu a inclusão 
do crédito na Relação de Credores pelo valor de R$ 11.150,55, que representa 

a somatória (R$ 10.626,91) dos boletos pagos referentes as notas fiscais nº 
008.791; 008.801 e 009.033, atualizadas até a data do pedido recuperacional 

(proposto em 18.12.2015). 
 
 

2.4.79  
REINALDO APARECIDO CITADINI PORTO FELIZ LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 979,30) 
com vencimento em 17.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 1.013,22. 

 
2.4.80  
ROBSON WILLIAN SACARDO 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.400,00) 

com vencimento em 14.01.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 2.665,92. 

 
2.4.81  
RODRIGO JANUÁRIO DA SILVA 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 513,26) 

com vencimento em 25.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 538,55. 
 
2.4.82  

SANTOS SIMÕES COMERCIAL LTDA. 
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O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 156,04) 
com vencimento em 24.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 163,73. 
 
2.4.83  

SD PLASMA TRATAMENTOS TÉRMICOS 
ESPECIAIS LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 

13.377,09) com vencimento em 25.09.2013, foi apenas atualizado até a data 
do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, 
II da LRF, perfazendo o total de R$ 15.922,48. 

 
2.4.84  
SEBASTIÃO ACESSÓRIOS LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 140,00) 

com vencimento em 10.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 145,66. 
 
2.4.85  

SO COMPRESSORES LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 1.500,00) 
com vencimento em 14.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 1.551,96. 
 
2.4.86  

SUPPORTE INFORMÁTICA LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 4.086,77) 
com vencimento em 20.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
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ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 4.252,00. 
 

2.4.87  
SYDORAK TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE LTDA. 
 

Credora relacionada inicialmente pelas 
Recuperandas com crédito de R$ 11.877,93 junto à SG INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador, a credora 

comunica que o valor arrolado na RJ já foi quitado pelas Recuperandas. Em 
memorial encaminhado ao Administrador, as Recuperandas demonstraram 
concordância sobre os fatos relatados pelo divergente. 

 
Dessa forma, o Administrador excluiu referido crédito 

da Relação de Credores. 
 

2.4.88  

TECHNOCOLOR ANODIZAÇÃO E PINTURA A PÓ LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 
confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 

Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  
 
Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 4.596,48, com vencimento em 
09.07.2015; b) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA LTDA., o valor de R$ 

3.099,45, com vencimento em 09.07.2015, os quais foram apenas atualizados 
até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do 

art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 4.822,97 e R$ 3.252,17, 
respectivamente. 

 

2.4.89  
TERESA CRISTINA LUSKI 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 

no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 522,50) 
com vencimento em 29.06.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 550,82. 

 
2.4.90  
TORNEARIA IDEAL LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
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no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 110,00) 
com vencimento em 27.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 115,42. 

 

2.4.91  
TRANSARTO TRANSPORTES LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
ALUMÍNIOS LTDA., o valor de R$ 5.725,00, com vencimento em 15.07.2015; 

b) junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 1.900,00, 
com vencimento em 20.12.2011; c) junto à VITÓRIA ALUMÍNIOS LONDRINA 

LTDA., o valor de R$ 4.875,00, com vencimento em 30.07.2015, os quais 
foram apenas atualizados até a data do ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais 

de R$ 6.007,10, R$ 2.439,50 e R$ 5.115,21, respectivamente. 
 

2.4.92  
TRANSVELOCE TRANSPORTES LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 2.564,14) 
com vencimento em 31.10.2011, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 3.324,89. 

 

2.4.93  
TSUDA & MARQUES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 
 

Credor relacionado inicialmente pelas Recuperandas 
com crédito de R$ 724,00 junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
Em manifestação equivocadamente juntada aos 

autos (Mov. 200), o credor aduz que o montante devido atualizado até a data 

da impetração do pedido de Recuperação Judicial seria de R$ 771,89. Requer 
ainda inclusão de R$ 86,47 no valor total de seu crédito referente às despesas 

oriundas de protesto da duplicata emitida. 
 
Em memorial encaminhado ao Administrador, as 

Recuperandas manifestaram discordância quanto aos pedidos formulados 
pelo divergente. Em um primeiro momento, alegam a impossibilidade de 

inclusão dos valores provindos de despesas cartorárias para protesto de 
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títulos em aberto, visto que o protesto é facultativo ao credor e, portanto, seu 

reembolso não deve ser imputado ao devedor que se encontra em 
Recuperação. Em seguida, contestam o valor atualizado apresentado pelo 

credor e demonstram que a atualização de crédito até a data do pedido de RJ 
perfaz a quantia de R$ 753,13 

 

Diante do exposto e considerando os documentos 
apresentados, o Administrador acolheu parcialmente as pretensões de ambas 

as partes, para promover inclusão do valor de R$ 86,47 (despesas do protesto) 
no total do crédito devido pelas Recuperandas e para acatar a planilha de 
atualização apresentada pelas Recuperandas, por entendê-la correta. 

 
Deste modo, o Administrador retificou o crédito para 

R$ 839,60 na Relação de Credores, o que corresponde ao valor correto 

atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial acrescido das 
despesas com protesto. 

 
2.4.94  
UBAMETRA LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 369,60) 

com vencimento em 10.09.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 382,40. 

 
2.4.95  

USICORTE USINAGEM E CORTE LTDA. 
 
Credora relacionada inicialmente pelas 

Recuperandas com crédito de R$ 830,00 junto à SOUZA & GIBIM 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

 
Em manifestação dirigida ao Administrador Judicial, 

datada de 07.04.2016, referida credora apresentou divergência alegando que 

o crédito junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA seria de R$ 614,38. 
Ao mesmo tempo, apresentou habilitação de outro crédito, no valor de R$ 
15.397,92, junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pertinente a parcelas 

em aberto das Notas Fiscais nº 3078 e 3083. 
 

As Recuperandas se insurgiram especificamente 
contra a habilitação deste último valor, entendendo que a manifestação da 
credora ocorreu depois de escoado o prazo previsto no art. 7º, § 1º, da LRF. 

Porém, não atacou o mérito da habilitação. 
 

É certo que esse Administrador já manifestou nos 
autos (Mov 206.1) o entendimento de que o prazo para divergências e 
habilitações de credores teria se encerrado no dia 01.04.2016, dada a 
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contagem em dias corridos, nos termos do CPC de 1973, que ainda vigia ao 

tempo da publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da LRF, ocorrida em 
17.03.2016. 

 
Assim, a rigor, a manifestação do credor seria 

intempestiva. No entanto, ainda é controvertido na doutrina qual a forma 

correta de contagem dos prazos nos processos de Recuperação Judicial 
iniciados na vigência do CPC de 1973. 

 

Para que não se imponha prejuízo à credora por conta 
de discussão doutrinária sobre o tema, entende o Administrador que se deva 

receber a sua manifestação, enviada no dia 07.04.2016, porque dentro do 
prazo legal, se contado em dias úteis, na forma do CPC de 2015. 

 

Ademais, a Lei 11.101/2005 permite a correção do 
quadro de credores a qualquer tempo, de modo que a melhor solução é a 

definição do crédito nesta fase, o que evitará impugnação em juízo pela 
credora. 

 

Pois bem. 
 

Em relação à divergência do crédito junto à SOUZA & 
GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o Administrador acolhe de ofício, por 
representar redução favorável à Recuperanda de R$ 830,00 para R$ 614,38. 

 
Em relação à habilitação do valor de R$ 15.397,92 

junto à SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, procede a pretensão da credora, 

visto que está devidamente comprovado o crédito através das Notas Fiscais 
3078 e 3083 e suas respectivas duplicadas, as quais foram, inclusive, 

devidamente lançadas na contabilidade da Recuperanda. 
 
Assim, o Administrador retificou o valor do crédito 

para R$ 16.012,30 na Relação de Credores.  
 

2.4.96  
V. DE ANDRADE FERRAMENTAS LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 500,00) 
com vencimento em 29.06.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 527,10. 

 

2.4.97  
VIA COMÉRCIO DE NO BREAK’S LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
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no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 492,50) 
com vencimento em 07.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 516,77. 

 

2.4.98  
VIGA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. 
 

Os créditos declarados pelas Recuperandas foram 
mantidos devido à ausência de divergência do credor e também porque foram 

confirmados no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas 
Recuperandas e nas demonstrações financeiras juntadas aos autos.  

 

Os créditos, portanto, são os seguintes: a) junto à SG 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., o valor de R$ 300,00, com vencimento em 

16.06.2015; b) junto à SOUZA & GIBIM CONSTRUÇÕES LTDA., o valor de R$ 
1.274,40, com vencimento em 10.09.2015, os quais foram apenas atualizados 

até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do 
art. 52, § 1º, II da LRF, perfazendo os totais de R$ 316,26 e R$ 1.318,54, 
respectivamente. 

 
2.4.99  
WERK SCHOOT DE LONDRINA LTDA. 

 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 247,40) 

com vencimento em 04.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 
LRF, perfazendo o total de R$ 257,40. 

 
2.4.100  

WINTER FERRAMENTAS LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 90,00) 
com vencimento em 04.08.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 93,64. 
 
2.4.101  

WORKNET INFORMÁTICA LTDA. 
 

O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 
devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 
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demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 551,00) 

com vencimento em 21.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 578,15. 
 
2.4.102  

ZAFALON E NOGAROLI LTDA. 
 
O crédito declarado pelas Recuperandas foi mantido 

devido à ausência de divergência da credora e também porque foi confirmado 
no Relatório Gerencial de Contas a Pagar fornecido pelas Recuperandas e nas 

demonstrações financeiras juntadas aos autos. O valor do crédito (R$ 320,00) 
com vencimento em 28.07.2015, foi apenas atualizado até a data do 
ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, na forma do art. 52, § 1º, II da 

LRF, perfazendo o total de R$ 335,77. 
  

 
 Arapongas, 9 de junho de 2017. 
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