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ANEXO 01 
 

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE 
CRÉDITOS – PARTE 01 
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RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS   

  – FASE EXTRAJUDICIAL –   

 (ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 11.101/2005)   

  
PROCESSO: 5000025-77.2018.8.21.0149 
FALIDA:  PRECISÃO AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA: 23/07/2020 

01.  

Apresentante: ALDAIR SELLE 

Natureza: habilitação de crédito 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 21.302,23 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; dados bancários; comprovante de residência; documento 

de identidade; CTPS. 

Resultado:  

- pretensão embasada no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, 

datado de 23/07/2020; 

- colima o Requerente ALDAIR SELLE a inclusão de crédito no valor de R$ 

21.302,23, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente ALDAIR SELLE: 
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- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

ALDAIR SELLE; 

- dado o motivo do afastamento (“despedida sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 17.572,96; 

- tendo em vista que a homologação do Termo de Rescisão confere com a 

data da quebra (23/07/2020), não há que se falar em atualização do crédito, 

eis que de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: 

- incluir crédito em favor de ALDAIR SELLE, pela importância de R$ 

17.356,87, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

02.  

Apresentante: ALEX PROVENZI 

Natureza: habilitação de crédito 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 2.210.856,17 – crédito extraconcursal.   

Documentos apresentados: Contrato de Prestação de Serviços 

Profissionais; memória de cálculo; petição juntada nos autos do processo 

falimentar (E144); manifestação da Administração Judicial nos autos do 

processo falimentar (E155); despacho; acórdão REsp 1.368.550 – SP. 

Resultado: 
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- pretensão embasada no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, 

firmado com a Falida em 15/10/2018; 

- colima o Requerente ALEX PROVENZI a inclusão de crédito no valor de 

R$ 2.210.856,17, dentre os extraconcursais; 

- o Requerente foi contratado pela Falida: 

 

 
 

- o objeto do contrato consistia em “ajuizar pedido de Recuperação Judicial 

na Comarca de Augusto Pestana”: 

 

 
 

- o contrato foi firmado em 15/10/2018, ao passo que a Recuperação Judicial 

foi ajuizada em 01/10/2018; 

- em uma interpretação literal do contrato, a atuação restringia-se ao 

ajuizamento da Recuperação Judicial, o que de fato foi efetivado pelo 

CONTRATANTE;  

- no entanto, seguindo este caminho, parece bastante lógico que os serviços 

tenham sido prestados antes do ajuizamento da Recuperação Judicial, o que 

afasta a extraconcursalidade;  

- quanto à contraprestação devida, previa o contrato na Cláusula Segunda: 
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- veja-se que o contrato não previa uma promessa de dação em pagamento;  

- logo, a leitura do contrato induz ao entendimento da quitação do crédito 

pela dação;  

- todavia, sabe-se que os veículos não foram dados em pagamento, tanto 

que arrecadados e alienados na falência;  

- há incidente próprio para discutir a propriedade de bens arrecadados na 

falência;  

- mas, do pedido formulado pelo Requerente, dessume-se a pretensão do 

reconhecimento dos serviços prestados em favor da Falida ao longo do 

processo de Recuperação Judicial;  

- a Administração Judicial reconhece que o Requerente prestou serviços à 

Falida;  

- a Administração Judicial também não ignora a decisão exarada pelo 

colendo STJ segundo a qual os serviços advocatícios prestados durante a 

Recuperação Judicial se alocam na hipótese do art. 84, V, da LRF: 

 
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
CONVOLADA EM FALÊNCIA. CRÉDITO CORRESPONDENTE 
AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS CONTRATADA PARA FORMULAR E 
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ACOMPANHAR O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS E PRINCÍPIOS 
NORTEADORES DA LEI 11.101/2005. 
1. Os artigos 67 e 84, inciso V, da Lei 11.101/2005 determinam 
que, em caso de decretação da falência, os créditos decorrentes 
de obrigações contraídas durante a recuperação judicial serão 
classificados como créditos extraconcursais submetidos ao 
concurso especial estabelecido no artigo 84 do citado diploma 
legal, sendo pagos antes dos créditos sujeitos ao concurso geral 
do artigo 83 (créditos trabalhistas e equiparados, créditos com 
garantia real, créditos tributários, créditos com privilégio especial, 
créditos com privilégio geral e créditos quirografários). 
2. O marco temporal estabelecido pela lei em comento para que 
seja reconhecida a extraconcursalidade dos créditos é o 
nascimento da obrigação (ou a prática do ato jurídico válido) 
durante a recuperação judicial. 
3. Ao definir o significado da expressão "durante a recuperação 
judicial", a Quarta Turma assentou que "abrange o período 
compreendido entre a data em que se defere o processamento da 
recuperação judicial e a decretação da falência, interpretação que 
melhor harmoniza a norma legal com as demais disposições da 
lei de regência e, em especial, o princípio da preservação da 
empresa (LF, art. 47)" (REsp 1.399.853/SC, Rel. Ministra Maria 
Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio Carlos Ferreira, 
Quarta Turma, julgado em 10.02.2015, DJe 13.03.2015). 
4. Diante deste quadro, remanesce delimitar o sentido das 
expressões "créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo 
devedor" ou "obrigações resultantes de atos jurídicos válidos 
praticados" durante a recuperação judicial, para fins de aferição 
da extraconcursalidade prevista nos artigos 67 e 84 da Lei 
11.101/2005. 
5. Em se tratando de crédito decorrente de contrato de execução 
continuada ou periódica (também chamado de contrato de 
duração), a inferência de que a classificação da 
extraconcursalidade do crédito vincula-se à data da formalização 
da avença não guarda coerência com o objetivo primordial do 
instituto da recuperação judicial, isto é, o restabelecimento da 
força econômica e produtiva em declínio. 
Assim, em regra, independentemente da data da celebração do 
contrato de duração, a extraconcursalidade deve ser atribuída aos 
créditos decorrentes do fornecimento de bens ou da prestação de 
serviços ocorridos após o deferimento do processamento da 
recuperação judicial. Exegese defluente do parágrafo único do 
artigo 67 da Lei 11.101/2005 (privilégio atribuído aos titulares de 
créditos quirografários que continuam a fornecer bens ou 
serviços) e da situação dos credores trabalhistas. Inexigibilidade 
de novos contratos, revelando-se suficiente a aferição do 
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momento em que os bens ou serviços foram 
fornecidos/prestados. 
6. No caso concreto, cuidando-se de contrato de evidente 
execução continuada (estabelecendo prestação de serviços 
jurídicos até o encerramento da recuperação judicial), deve-se 
abstrair o fato de ter sido verbalmente pactuado antes do marco 
temporal reconhecido pela jurisprudência. É que grande parte da 
assessoria advocatícia contratada foi efetivamente prestada após 
o deferimento do processamento da recuperação. 
7. Ademais, não se pode olvidar que a atuação do advogado é 
imprescindível para garantir o acesso do empresário ou da 
sociedade empresária à recuperação judicial. Nessa perspectiva, 
em virtude do princípio da preservação da empresa, deve-se 
prestigiar a conduta do advogado (ou sociedade de advogados) 
que, ciente da crise econômica e financeira que acomete a 
recuperanda, empreende esforços concretos voltados à 
reestruturação da atividade empresarial, mediante a elaboração e 
o ingresso do pedido de recuperação judicial, além da prestação 
de serviços jurídicos até o seu encerramento com a decretação 
da falência. 
8. À luz do princípio geral da presunção de boa-fé, cabia a 
qualquer um dos credores, à massa falida ou ao administrador 
judicial aventar a eventual má-fé do prestador do serviço, o que 
não ocorreu, sobressaindo, outrossim, a consonância dos 
honorários contratados com o parâmetro mínimo estipulado pela 
Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da Seção de São 
Paulo.” 
(REsp 1368550/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 23/11/2016) 
 

- ao comentar a extraconcursalidade idealizada pelo inciso V, do art. 84, da 

LRF, assim refere o acórdão: 

 
“Nesse diapasão, deve-se privilegiar os trabalhadores (e os 
profissionais liberais a eles equiparados), os investidores e os 
fornecedores de capital, bens e serviços que, durante a crise 
econômico-financeira, assumiram os riscos e proveram a 
recuperanda, viabilizando a continuidade de sua atividade 
empresarial, sempre tendo em mente que a notícia da crise 
acarreta inadvertidamente a retração do mercado para a 
sociedade em declínio.  
O referido benefício legal, além de trazer segurança jurídica a 
esses agentes econômicos, confere maior operabilidade, 
celeridade e eficiência à recuperação judicial. Caso contrário, não 
haverá quem queira celebrar contrato ou continuar fornecendo 
bens ou serviços à recuperanda.” 
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- todavia, a Falida, através de um de seus sócios, constituiu outro procurador 

ao longo do processo de Recuperação Judicial, o que tornaria questionável 

a titularidade exclusiva dos honorários;  

- além disso, o processo de Recuperação Judicial foi convolado em falência 

antes mesmo da assembleia-geral de credores, mercê da paralisação das 

atividades;  

- por isso, não houve a conclusão dos serviços, a recomendar arbitramento;  

- em relação à importância, a memória de cálculo não observou o requisito 

do art. 9º, II, da Lei 11.101/2005, eis que atualizada até 17/05/2021, 

enquanto a falência data de 23/07/2020;  

- melhor sorte encontraria o Requerente, no entender da Administração 

Judicial, se o pedido versasse sobre honorários para o ajuizamento, os quais 

seriam enquadrados na hipótese do art. 83, I, da LRF;  

- ainda assim, a Administração Judicial se atém ao pedido, pelo princípio da 

adstrição ou congruência;  

- logo, com a devida venia, entende ser caso de desacolhimento da 

pretensão, o que não afasta a possibilidade de rediscussão das matérias em 

sede judicial, seja na forma de ação de arbitramento, seja na forma incidental 

à falência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a intervenção 

do Parquet e apreciação pelo Juízo.  

Providências: 

- nada a fazer. 

 

03.  

Apresentante: ARI DE OLIVEIRA MACHADO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 2.147,60 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 14.120,28 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 
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Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; Termo de Confissão de Dívida; documento de identidade; 

comprovante de residência; CTPS; dados bancários. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, datado de 12/11/2018; 

- colima o Requerente ARI DE OLIVEIRA MACHADO a inclusão de crédito 

no valor de R$ 14.120,28, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ARI DE OLIVEIRA MACHADO dentre os quirografários, no valor 

de R$ 2.147,60; 

- versando a pretensão sobre a importância de crédito já existente no edital 

do art. 99, § 1º, da LRF, melhor se amoldaria a uma divergência; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente ARI DE OLIVEIRA MACHADO: 

 

 
- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente ARI 

DE OLIVEIRA MACHADO; 

- dado o motivo do afastamento (“demitido SEM justa causa”), foram 

discriminadas as verbas rescisórias, na importância de R$ 10.292,26; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida Trabalhista: 
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- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 12/11/2018, 

com previsão de pagamento até o dia 01/11/2019; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- omissa a habilitação quanto ao crédito já existente na relação de credores 

do art. 99, § 1º, da LRF, entende a Administração Judicial ser caso de 

supressão do mesmo, com a inclusão do crédito perseguido na classificação 

mais privilegiada; 

- não obstante, tratando-se de créditos diversos, remanesce ao credor o 

caminho da impugnação ou habilitação judicial; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências: 

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ R$ 

2.147,60 de titularidade de ARI DE OLIVEIRA MACHADO, inserido dentre 

os quirografários; 

- incluir crédito em favor de ARI DE OLIVEIRA MACHADO, pela importância 

de R$ 13.192,26, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

04.  

Apresentante: DAIANE PATRÍCIA GOERGEN  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 
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 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 13.804,32 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; Termo de Confissão de Dívida; documento de identidade; 

CPF; CTPS; dados bancários. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, 

datado de 28/02/2019, e no Termo de Confissão de Dívida, datado de 

12/02/2019; 

- colima a Requerente DAIANE PATRÍCIA GOERGEN a inclusão de crédito 

no valor de R$ 13.804,32, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade da 

Requerente DAIANE PATRÍCIA GOERGEN: 

 

 
- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e a Requerente 

DAIANE PATRÍCIA GOERGEN; 

- dado o motivo do afastamento (“despedida sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 10.463,01; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida Trabalhista: 
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- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 12/02/2019, 

com previsão de pagamento até o dia 11/08/2019; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: 

- incluir crédito em favor de DAIANE PATRÍCIA GOERGEN, pela importância 

de R$ 12.563,01, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

05.  

Apresentante: DOUGLAS RAFAEL MENEGOL 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 557,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 15. 414,21 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; documento de identidade; CPF; CTPS; comprovante de 

residência; dados bancários. 

Resultado: 
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- pretensão embasada no Termo de Homologação de Rescisão do Contrato 

de Trabalho, datado de 23/04/2019; 

- colima o Requerente DOUGLAS RAFAEL MENEGOL a inclusão de crédito 

no valor de R$ 15.414,21, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor DOUGLAS RAFAEL MENEGOL dentre os quirografários, no valor 

de R$ 557,33; 

- versando a pretensão sobre a importância de crédito já existente no edital 

do art. 99, § 1º, da LRF, melhor se amoldaria a uma divergência; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente DOUGLAS RAFAEL MENEGOL: 

 

 
- o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

DOUGLAS RAFAEL MENEGOL; 

- dado o motivo do afastamento (“despedida sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 13.726,45; 

- o Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho data de 

23/04/2019; 

- a falência se deu em 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência;  

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 
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- omissa a habilitação quanto ao crédito já existente na relação de credores 

do art. 99, § 1º, da LRF, entende a Administração Judicial ser caso de 

supressão do mesmo, com a inclusão do crédito perseguido na classificação 

mais privilegiada; 

- não obstante, tratando-se de créditos diversos, remanesce ao credor o 

caminho da impugnação ou habilitação judicial; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

557,33 de titularidade de DOUGLAS RAFAEL MENEGOL, inserido dentre os 

quirografários; 

- incluir crédito em favor de DOUGLAS RAFAEL MENEGOL, pela 

importância de R$ 13.726,45, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

06.  

Apresentante: EDER ALEIXO DOS REIS GOERGEN 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 18.940,91 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; Termo de Confissão de Dívida; carteira de motorista; 

CTPS; declaração de residência; comprovante de residência; dados 

bancários;  

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, ambos datados de 09/11/2018; 

- colima o Requerente EDER ALEIXO DOS REIS GOERGEN a inclusão de 

crédito no valor de R$ 18.940,91, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 
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- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente EDER ALEIXO DOS REIS GOERGEN: 

 

 
- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

EDER ALEIXO DOS REIS GOERGEN; 

- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 13.306,35; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida: 

 

 
 

- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 09/11/2018, 

com previsão de pagamento até o dia 01/11/2019; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências:  
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- incluir crédito em favor de EDER ALEIXO DOS REIS GOERGEN, pela 

importância de R$ 18.306,35, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

07.  

Apresentante: EVANIR MARIA MACHADO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 2.147,60 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.168,56 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Confissão de Dívida; extrato do FGTS; 

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; documento de identidade; 

CTPS; comprovante de residência; dados bancários. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, datado de 27/11/2018; 

- colima a Requerente EVANIR MARIA MACHADO a inclusão de crédito no 

valor de R$ 8.168,56, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora EVANIR MARIA MACHADO dentre os quirografários, no valor de 

R$ 2.147,60; 

- versando a pretensão sobre a importância de crédito já existente no edital 

do art. 99, § 1º, da LRF, melhor se amoldaria a uma divergência; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade da 

Requerente EVANIR MARIA MACHADO: 
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- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e a Requerente 

EVANIR MARIA MACHADO; 

- dado o motivo do afastamento (“demitido sem justa causa”), foram 

discriminadas as verbas rescisórias, na importância de R$ 6.807,04; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida: 

 

 
 

- o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 27/11/2018, com previsão 

de pagamento até o dia 01/11/2019; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- omissa a habilitação quanto ao crédito já existente na relação de credores 

do art. 99, § 1º, da LRF, entende a Administração Judicial ser caso de 

supressão do mesmo com a inclusão do crédito perseguido na classificação 

mais privilegiada; 
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- não obstante, tratando-se de créditos diversos, remanesce ao credor o 

caminho da impugnação ou habilitação judicial; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

2.147,60 de titularidade de EVANIR MARIA MACHADO, inserido dentre os 

quirografários; 

- incluir crédito em favor de EVANIR MARIA MACHADO, pela importância 

de R$ 7.707,04, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

08.  

Apresentante: GUILHERME AUGUSTO MATTER  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.670,47 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

Relação de Encargos da Empresa; CTPS; documento de identidade; 

comprovante de residência; dados bancários.  

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Homologação de Rescisão de Contrato 

de Trabalho, datado de 23/07/2020; 

- colima o Requerente GUILHERME AUGUSTO MATTER a inclusão de 

crédito no valor de R$ 8.670,47, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente GUILHERME AUGUSTO MATTER: 
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- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

GUILHERME AUGUSTO MATTER; 

- dado o motivo do afastamento (“despedida sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 7.062,82; 

- tendo em vista que a homologação do Termo de Rescisão confere com a 

data da quebra (23/07/2020), não há que se falar em atualização do crédito, 

eis que de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas a relação de encargos da 

empresa, de onde não se extrai os valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: 

- incluir crédito em favor de GUILHERME AUGUSTO MATTER, pela 

importância de R$ 7.062,82, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

09.  

Apresentante: HENRIQUE AUGUSTO PLETSCH LISCOSKI 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 28.017,58 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 
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Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; Termo de Confissão de Dívida; CTPS; documento de 

identidade; certidão de casamento; comprovante de residência; dados 

bancários. 

Resultado:  

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, ambos datados de 22/05/2019; 

- colima o Requerente HENRIQUE AUGUSTO PLETSCH LISCOSKI a 

inclusão de crédito no valor de R$ 28.017,58, dentre os derivados da 

legislação do trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente HENRIQUE AUGUSTO PLETSCH LISCOSKI: 

 

 
- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

HENRIQUE AUGUSTO PLETSCH LISCOSKI; 

- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 24.647,78; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida: 

 

 
- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 22/05/2019, 

com previsão de pagamento até o dia 20/05/2020; 

- a falência data de 23/07/2020;  
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- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências: 

- incluir crédito em favor de HENRIQUE AUGUSTO PLETSCH LISCOSKI, 

pela importância de R$ 24.647,78, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da 

LRF). 

 

10.  

Apresentante: JORGE LUIS CARVALHO 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 15.371,18 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

Termo de Confissão de Dívida; extrato do FGTS; documento de identidade; 

comprovante de residência; CTPS; dados bancários; 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, datado de 24/04/2019; 

- colima o Requerente JORGE LUIS CARVALHO a inclusão de crédito no 

valor de R$ 15.371,18, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente JORGE LUIS CARVALHO: 
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- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

JORGE LUIS CARVALHO; 

- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 10.049,34; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida: 

 

 
- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 24/04/2019, 

com previsão de pagamento até o dia 24/10/2019; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências: 

- incluir crédito em favor de JORGE LUIS CARVALHO, pela importância de 

R$ 13.949,34, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 
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11.  

Apresentante: JOSÉ BOMM (incidente nº 5000591-55.2020.8.21.0149) 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 31.755,04 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição juntada nos autos do processo 

falimentar; certidão de habilitação de crédito; procuração; declaração de 

hipossuficiência; CTPS. 

Resultado: 

- pretensão embasada na Reclamatória Trabalhista nº 

0020663.47.2018.5.04.0601, ajuizada por JOSÉ BOMM perante a Vara do 

Trabalho de Ijuí, atualizada até 31/08/2019; 

- a certidão de habilitação emitida pela Vara do Trabalho de Ijuí confere aos 

créditos nos valores de R$ 31.755,04, R$ 4.834,38 e R$ 901,33, titularizados 

pelo Reclamante JOSÉ BOMM, pelo advogado LUIZ CARLOS 

VASCONCELLOS e pelo perito AGOSTINHO ALVES DE MATOS, 

respectivamente, os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que a certidão contempla não somente os créditos 

perseguidos por JOSÉ BOMM, oportuno também manifestar-se de ofício 

sobre os honorários advocatícios titularizados por LUIZ CARLOS 

VASCONCELLOS e sobre os honorários periciais titularizados por 

AGOSTINHO ALVES DE MATOS; 

- quanto aos honorários advocatícios titularizados por LUIZ CARLOS 

VASCONCELLOS, estes se equiparam aos créditos trabalhistas, consoante 

art. 85, § 14º1, da LRF, e entendimento sufragado pelo colendo STJ no 

 
1 “§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os 
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 
compensação em caso de sucumbência parcial.” 
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julgamento do Recurso Especial nº 1.152.218/RS, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos: 

 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 
543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. 
HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 
DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO 
TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de 
Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários 
advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos 
trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela 
regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista 
na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de 
valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) 
São créditos extraconcursais os honorários de advogado 
resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do 
decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 
11.101/2005.  
2. Recurso especial provido.” (Recurso Especial 1152218/RS, 
Corte Especial, Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Luis 
Felipe Salomão, Julgado em 07/05/2014) 
 

- no que se refere aos honorários periciais de AGOSTINHO ALVES DE 

MATOS, a jurisprudência do TJRS também os equipara aos créditos 

trabalhistas: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO. CLASSIFICAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS 
FIXADOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBA 
ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS 
TRABALHISTAS. TRABALHO PRESTADO ANTES DO 
DECRETO DE FALÊNCIA. 1. O crédito proveniente de honorários 
periciais fixados em reclamatória trabalhista deve ser classificado 
como privilegiado especial, uma vez que têm natureza alimentar 
em sua essência, em equiparação aos créditos trabalhistas. 
Precedentes jurisprudenciais. 2. Entendimento firmado pelo e. 
STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 
1.152.218-RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 
543-C do Código de Processo Civil de 1973). 3. Hipótese em que 
os honorários periciais são resultantes de trabalho prestado antes 
do decreto de falência. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de 
Instrumento, Nº 70082833435, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-
2019)” 
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- a certidão apresentada não observou o requisito do art. 9º, II, da Lei 

11.101/2005, eis que atualizada até 31/08/2019, enquanto a falência data de 

23/07/2020;  

- ainda assim, a Administração Judicial fica adstrita ao pedido, pelo princípio 

da congruência, sem prejuízo de revisão caso o interessado providencie 

nova certidão; 

Providências: 

- incluir crédito em favor de JOSÉ BOMM, pela importância de R$ 31.755,04, 

dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidente de 

trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF); 

- de ofício, incluir crédito em favor de LUIZ CARLOS VASCONCELLOS, pela 

importância de R$ 4.834,38, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF); 

- de ofício, incluir crédito em favor de AGOSTINHO ALVES DE MATOS, pela 

importância de R$ 901,33, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

12.  

Apresentante: LUCAS GILBERTO VEIT  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 12.309,37 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

Termo de Confissão de Dívida; extrato do FGTS; declaração de residência; 

comprovante de residência; documento de identidade; certidão de 

casamento; dados bancários; CTPS. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, ambos datados de 31/05/2019; 
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- colima o Requerente LUCAS GILBERTO VEIT a inclusão de crédito no 

valor de R$ 12.309,37, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente LUCAS GILBERTO VEIT: 

 

 
 

- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

LUCAS GILBERTO VEIT; 

- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 10.714,37; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida: 

 

 
- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 31/05/2019, 

com previsão de pagamento até o dia 30/11/2019; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 
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- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências: 

- incluir crédito em favor de LUCAS GILBERTO VEIT, pela importância de 

R$ 10.714,37, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

13.  

Apresentante: LUIS FRANCISCO GIRARDI 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 21.001,15 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição juntada nos autos do processo 

falimentar (E268); procuração; carteira nacional de habilitação; e-mails; 

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; CTPS. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, 

datado de 23/07/2020; 

- colima o Requerente LUIS FRANCISCO GIRARDI a inclusão de crédito no 

valor de R$ 21.001,15, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente LUIS FRANCISCO GIRARDI: 
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- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente LUIS 

FRANCISCO GIRARDI; 

- dado o motivo do afastamento (“despedida sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 21.001,15; 

- tendo em vista que a homologação do Termo de Rescisão confere com a 

data da quebra (23/07/2020), não há que se falar em atualização do crédito, 

eis que de acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: 

- incluir crédito em favor de LUIS FRANCISCO GIRARDI, pela importância 

de R$ 21.001,15, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

14.  

Apresentante: MÁRCIO ALAN WOLF  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 8.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 26.075,93 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; Termo de Confissão de Dívida; documento de identidade; 

CTPS; declaração de residência; comprovante de residência.; dados 

bancários.  

Resultado:  

- pretensão embasada no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, ambos datados de 31/05/2019; 

- colima o Requerente MÁRCIO ALAN WOLF a inclusão de crédito no valor 

de R$ 26.075,93, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 
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-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor MÁRCIO ALAN WOLF dentre os quirografários, no valor de R$ 

8.000,00; 

- versando a pretensão sobre a importância de crédito já existente no edital 

do art. 99, § 1º, da LRF, melhor se amoldaria a uma divergência; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente MÁRCIO ALAN WOLF: 

 

 
 

- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

MÁRCIO ALAN WOLF; 

- dado o motivo do afastamento (“despedida sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 24.131,84; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida: 

 

 
 

- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 31/05/2019, 

com previsão de pagamento até o dia 30/05/2020; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 
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- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- omissa a habilitação quanto ao crédito já existente na relação de credores 

do art. 99, § 1º, da LRF, entende a Administração Judicial ser caso de 

supressão do mesmo com a inclusão do crédito perseguido na classificação 

mais privilegiada; 

- não obstante, tratando-se de créditos diversos, remanesce ao credor o 

caminho da impugnação ou habilitação judicial; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências: 

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

8.000,00 de titularidade de MÁRCIO ALAN WOLF, inserido dentre os 

quirografários; 

- incluir crédito em favor de MÁRCIO ALAN WOLF, pela importância de R$ 

24.131,84, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

15.  

Apresentante: MÁRCIO JOSÉ SELLE 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 30.401,13 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Confissão de Dívida; Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho; extrato do FGTS; CTPS; documento de 

identidade; dados bancários; comprovante de residência. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, ambos datados de 31/05/2019; 
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- colima o Requerente MÁRCIO JOSÉ SELLE a inclusão de crédito no valor 

de R$ 30.401,13, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente MÁRCIO JOSÉ SELLE: 

 

- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

MÁRCIO JOSÉ SELLE; 

- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias;  

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida 

 

 
 

- o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 31/05/2019, com previsão 

de pagamento até o dia 30/05/2020; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  
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Providências: 

- incluir crédito em favor de MÁRCIO JOSÉ SELLE, pela importância de R$ 

26.940,53, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

16.  

Apresentante: MARCOS CEZAR IZAIAS DA SILVA  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 5.957,20 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Confissão de Dívida Trabalhista; 

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; CTPS; extrato do FGTS; 

comprovante de residência; carteira de habilitação; dados bancários. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, 

datado de 23/08/2019, e no Termo de Confissão de Dívida, de 20/08/2019; 

- colima o Requerente MARCOS CEZAR IZAIAS DA SILVA a inclusão de 

crédito no valor de R$ 5.957,20, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente MARCOS CEZAR IZAIAS DA SILVA: 

 

 
 

- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

MARCOS CEZAR IZAIAS DA SILVA; 
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- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, no valor de R$ 

5.801,20; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida 

 

 
- o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 20/08/2019, com previsão 

de pagamento até o dia 20/08/2020; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, não há que se falar em atualização; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato do trabalhador, de 

onde não se extrai os valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências: 

- incluir crédito em favor de MARCOS CEZAR IZAIAS DA SILVA, pela 

importância de R$ 5.801,20, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

17.  

Apresentante: MATHEUS DOS ANJOS SOUZA  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 13.288,41 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 
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Documentos apresentados: Termo de Confissão de Dívida Trabalhista; 

Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho; Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho; CTPS; extrato do FGTS; dados 

bancários; comprovante de residência. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Homologação de Rescisão do Contrato 

de Trabalho, de 20/11/2011, e no Termo de Confissão de Dívida Trabalhista, 

datado de 20/11/2019; 

- colima o Requerente MATHEUS DOS ANJOS SOUZA a inclusão de crédito 

no valor de R$ 13.288,41, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente MATHEUS DOS ANJOS: 

 

 
- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

MATHEUS DOS ANJOS SOUZA; 

- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 11.608,41; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida Trabalhista: 

 

 
 

- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 20/11/2019, 

com previsão de pagamento até o dia 19/05/2020; 
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- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência;  

 -  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: 

- incluir crédito em favor de MATHEUS DOS ANJOS SOUZA, pela 

importância de R$ 11.608,41, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

18.  

Apresentante: ODILON DALBEN 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 66.858,33 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: certidões de habilitação de crédito. 

Resultado: 

- a pretensão está embasada nas certidões de habilitação de crédito 

expedidas nas seguintes Reclamatórias Trabalhistas: 

 

RT Nº  AUTOR  VALOR DATA 

0020572-20.2019.5.04.0601 ALEXANDRO DA 
SILVA 

R$ 56.977,47 18/03/2021 

0020612-02.2019.5.04.0601 MAURICIO 
ROHDEN 

R$ 9.880,86 05/05/21 
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- a certidão de habilitação expedida nos autos da Reclamatória Trabalhista 

nº 0020572-20.2019.5.04.0601 confere aos créditos nos valores de R$ 

507.179,47, R$ 56.977,47 e R$ 2.600,00, titularizados pelo Reclamante 

ALEXANDRO DA SILVA, pelo advogado ODILON DALBEN, e pelo perito 

contábil EDIVOR TREVISAN, respectivamente, os atributos da liquidez, 

certeza e exigibilidade; 

- por sua vez, a certidão de habilitação expedida nos autos da Reclamatória 

Trabalhista nº 0020612-02.2019.5.04.0601 confere aos créditos nos valores 

de R$ 97.994,06 e R$ 9.880,86, titularizados pelo Reclamante MAURICIO 

RODRIGO ROHDEN e pelo advogado ODILON DALBEN, respectivamente, 

os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade; 

- tendo em vista que as certidões contemplam não somente os créditos 

perseguidos por ODILON DALBEN, oportuno também manifestar-se de 

ofício sobre os créditos dos Reclamantes ALEXANDRO DA SILVA e 

MAURICIO RODRIGO ROHDEN e sobre os honorários periciais titularizados 

por EDIVOR TREVISAN; 

- relativamente aos Reclamantes ALEXANDRO DA SILVA e MAURICIO 

RODRIGO ROHDEN, a origem dos créditos não deixa dúvidas quanto à 

classificação dentre os derivados da legislação do trabalho (art. 83, I, da 

LRF); 

- quanto aos honorários advocatícios titularizados por ODILON DALBEN, 

estes se equiparam aos créditos trabalhistas, consoante art. 85, § 14º2, da 

LRF, e entendimento sufragado pelo colendo STJ no julgamento do Recurso 

Especial nº 1.152.218/RS, julgado conforme procedimento previsto para os 

recursos repetitivos: 

 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 
543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. 
HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 
DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO 
TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de 
Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários 

 
2 “§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os 
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 
compensação em caso de sucumbência parcial.” 
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advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos 
trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela 
regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista 
na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de 
valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) 
São créditos extraconcursais os honorários de advogado 
resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do 
decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 
11.101/2005.  
2. Recurso especial provido.” (Recurso Especial 1152218/RS, 
Corte Especial, Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Luis 
Felipe Salomão, Julgado em 07/05/2014) 
 

- no que se refere aos honorários periciais de EDIVOR TREVISAN, a 

jurisprudência do TJRS também os equipara aos créditos trabalhistas: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO. CLASSIFICAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS 
FIXADOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBA 
ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AOS CRÉDITOS 
TRABALHISTAS. TRABALHO PRESTADO ANTES DO 
DECRETO DE FALÊNCIA. 1. O crédito proveniente de honorários 
periciais fixados em reclamatória trabalhista deve ser classificado 
como privilegiado especial, uma vez que têm natureza alimentar 
em sua essência, em equiparação aos créditos trabalhistas. 
Precedentes jurisprudenciais. 2. Entendimento firmado pelo e. 
STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 
1.152.218-RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 
543-C do Código de Processo Civil de 1973). 3. Hipótese em que 
os honorários periciais são resultantes de trabalho prestado antes 
do decreto de falência. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de 
Instrumento, Nº 70082833435, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-
2019)” 
 

- as certidões apresentadas não observaram o requisito do art. 9º, II, da Lei 

11.101/2005, eis que atualizadas até 18/03/2021 e 05/05/2021, enquanto a 

falência data de 23/07/2020;  

- bem por isso é que a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício: 
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 ALEXANDRO DA SILVA:  

 

 
 

 

 MAURICIO RODRIGO ROHDEN: 
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 ODILON DALBEN: 
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 EDIVOR TREVISAN: 

 

 
- habilitação de crédito parcialmente acolhida, com inclusão de créditos de 

titularidade diversa de ofício. 

Providências: 

- de ofício, incluir crédito em favor de ALEXANDRO DA SILVA, pela 

importância de R$ 442.724,82, dentre os derivados da legislação do 

trabalho, decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da 

LRF); 

- de ofício, incluir crédito em favor de MAURICIO RODRIGO ROHDEN, pela 

importância de R$ 83.156,94, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF); 

- incluir crédito em favor de ODILON DALBEN, pela importância de R$ 

58.121,32, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF); 

- de ofício, incluir crédito em favor de EDIVOR TREVISAN, pela importância 

de R$ 2.269,58, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

19.  

Apresentante: PAULO CÉSAR HARTMANN 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 
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Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 43.164,69 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: petição juntada nos autos do processo 

falimentar (E126); procuração; documento de identidade; Termo de 

Rescisão do Contrato de Trabalho; Termo de Confissão de Dívida; Contrato 

Particular de Financiamento de Crédito Educativo Unijuí – CREDIUNIJUÍ; 

extrato do FGTS; Demonstrativo de Pagamento de Salário; comprovante de 

residência; declaração de hipossuficiência; CTPS; memória de cálculo. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Homologação de Rescisão do Contrato 

de Trabalho e no Termo de Confissão de Dívida Trabalhista, ambos datados 

de 31/05/2019; 

- colima o Requerente PAULO CÉSAR HARTMANN a inclusão de crédito no 

valor de R$ 43.164,69, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente PAULO CÉSAR HARTMANN: 

 

 
- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

PAULO CÉSAR HATMANN; 

- dado o motivo do afastamento (“despedida sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 20.036,76; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida Trabalhista: 
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- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 31/05/2019, 

com previsão de pagamento até o dia 30/05/2020; 

-  a falência data de 23/07/2020; 

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência;  

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato da conta do 

trabalhador com os créditos lançados, de onde não se extrai os valores não 

depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências: 

- incluir crédito em favor de PAULO CÉSAR HARTMANN, pela importância 

de R$ 20.036,76, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

20.  

Apresentante: OSMAR LEAL  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 14.238,09 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; Termo de Confissão de Dívida; CTPS; documento de 

identidade; comprovante de residência.  

Resultado: 
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- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e no 

Termo de Confissão de Dívida, datado de 12/11/2018; 

- colima o Requerente OSMAR LEAL a inclusão de crédito no valor de R$ 

14.238,09, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente OSMAR LEAL: 

 

 
- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

OSMAR LEAL; 

- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, no valor de R$ 

10.271,57; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida: 

 
- o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 12/11/2018, com previsão 

de pagamento até o dia 01/11/2019; 

- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 
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- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências: 

- incluir crédito em favor de OSMAR LEAL, pela importância de R$ 

13.671,57, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

21.  

Apresentante: RIQUIEL MARIO HARTMANN 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 9.590,97 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: CTPS; memória de cálculo; Termo de Confissão 

de Dívida. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Confissão de Dívida, datado de 

12/11/2018; 

- colima o Requerente RIQUIEL MARIO HARTMANN a inclusão de crédito 

no valor de R$ 9.590,97, dentre os derivados da legislação do trabalho, 

decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo é possível extrair a legitimidade do Requerente RIQUIEL MARIO 

HARTMANN: 
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- O Termo de Confissão de Dívida é documento apto a comprovar a relação 

de emprego havida entre a Falida e o Requerente RIQUIEL MARIO 

HARTMANN; 

- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 12/11/2018, 

com previsão de pagamento até o dia 01/11/2019; 

- a memória de cálculo apresentada não observou o requisito do art. 9º, II, 

da Lei 11.101/2005, eis que atualizada até 01/11/2020, enquanto a falência 

data de 23/07/2020;  

- bem por isso é que a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício: 

 

 
 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências:  

- incluir crédito em favor de RIQUIEL MARIO HARTMANN, pela importância 

de R$ 7.635,55, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

22.  

Apresentante: SAMARA RIGON  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 
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 R$ 13.908,04 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

extrato do FGTS; Termo de Confissão de Dívida; documento de identidade; 

CPF; CTPS; comprovante de residência; dados bancários. 

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, de 

25/04/2019, e no Termo de Confissão de Dívida, datado de 24/04/2019; 

- colima a Requerente SAMARA RIGON a inclusão de crédito no valor de R$ 

13.908,04, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados; 

- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade da 

Requerente SAMARA RIGON: 

 

 
 

- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e a Requerente 

SAMARA RIGON; 

- dado o motivo do afastamento (“despedida sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 8.120,08; 

- a corroborar a existência da dívida, foi apresentado Termo de Confissão de 

Dívida: 

 

 
 

- o Termo de Confissão de Dívida Trabalhista foi firmado em 24/04/2019, 

com previsão de pagamento até o dia 24/10/2019; 
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- a falência data de 23/07/2020;  

- assim, no tocante à atualização do crédito, a Administração Judicial fica 

adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência;  

 -  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial apenas o extrato analítico do 

trabalhador com os depósitos e créditos lançados, de onde não se extrai os 

valores não depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: 

- incluir crédito em favor de SAMARA RIGON, pela importância de R$ 

12.320,08, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 

 

23.  

Apresentante: TIAGO FELIPE FOLCK  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.341,63 – crédito derivado da legislação do trabalho, decorrente 

de acidente de trabalho ou equiparado. 

Documentos apresentados: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório; CTPS; 

Relação de Encargos da Empresa; folha de pagamento; carteira de 

habilitação; documento de identidade; comprovante de residência; certidão 

de casamento; dados bancários;  

Resultado: 

- pretensão embasada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

- colima o Requerente TIAGO FELIPE FOLCK a inclusão de crédito no valor 

de R$ 8.341,63, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes 

de acidente de trabalho ou equiparados; 
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- do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho se extrai a legitimidade do 

Requerente TIAGO FELIPE FOLCK: 

 

 
 

- o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho é documento apto a 

comprovar a relação de emprego havida entre a Falida e o Requerente 

TIAGO FELIPE FOLCK: 

- dado o motivo do afastamento (“despedido sem justa causa, pelo 

empregador”), foram discriminadas as verbas rescisórias, na importância de 

R$ 6.880,13; 

- tendo em vista que a data do afastamento confere com a data da quebra 

(23/07/2020), não há que se falar em atualização do crédito, eis que de 

acordo com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

-  quanto ao saldo de FGTS, a documentação fornecida não confere certeza, 

liquidez e exigibilidade ao crédito perseguido; 

- foi remetida à Administração Judicial o Demonstrativo do Trabalhador de 

Recolhimento FGTS Rescisório, de onde não se extrai os valores não 

depositados; 

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: 

- incluir crédito em favor de TIAGO FELIPE FOLCK, pela importância de R$ 

6.880,13, dentre os derivados da legislação do trabalho, decorrentes de 

acidente de trabalho ou equiparados (art. 83, I, da LRF). 
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RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS   

  – FASE EXTRAJUDICIAL –   

 (ART. 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005)   

  
PROCESSO: 5000025-77.2018.8.21.0149 
FALIDA:  PRECISÃO AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA: 23/07/2020 

 

01.  

Apresentante: ADELSON CLAIRTO KLEIN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 11.244,79 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 25.821,51 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.099.249 “Compra de soja a fixar”  
 

- 5.233 kg 

000.101.236 “Compra de soja a fixar” - 
 

600 kg 

000.107.594 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 3.593,90 
 

2.598 kg 
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000.107.592 

 
“Compra para comerc. à 

vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 8.300,00 

 
6.000 kg 

000.107.590 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 8.068,98 

5.833 kg 

000.097.363 “Compra de soja a fixar”  
- 

10.471 kg 

000.107.601 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 10.208,88 

7.379,91 kg 

001.107.599 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 13.654,88 

 

9.871 kg 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.363 “Compra de soja a fixar” - 10.471 kg 

 
000.107.601 

“Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 10.208,88 

 
7.379,91 kg 

 
001.107.599 

“Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 13.654,88 

 

 
9.871 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ADELSON CLAIRTO KLEIN dentre os quirografários, no valor de 

R$ 11.244,79; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 
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decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS1); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente 

devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

11/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

 
 

1 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ADELSON 

CLAIRTO KLEIN, de R$ 11.244,79 para R$ 22.088,12. 

 

02. 

Apresentante: ADEMIR ANTONIO PATIAS TREMEA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 74.327,66 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 125.660,81 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento; 

memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.098.162 “Compra de soja a fixar”  
- 

13.412 kg 

000.098.236 “Compra de soja a fixar”   
- 

11.246 kg 

000.099.374 “Compra de soja a fixar”   
- 

14.869 kg  
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- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ADEMIR ANTONIO PATIAS TREMEA dentre os quirografários, no 

valor de R$ 74.327,66; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar; 

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preços a fixar 

devem ter a quantidade de grãos convertida conforme cotação praticada na 

data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca (Emater/RS2); 

- ocorre que não há indicação da quantidade de grãos na memória de cálculo 

apresentada; 

- de qualquer sorte, o Requerente apresentou Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento, do qual se extrai a confissão 

de dívida no valor de R$ 74.327,66: 

 

 
 

- o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento 

foi firmado em 12/12/2019, com previsão de pagamento para o dia 

30/04/2020; 

- para fins de atualização, o cálculo deve estar em consonância com os 

parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

- bem por isso é que a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício: 

 

 
2 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ADEMIR 

ANTONIO PATIAS TREMEA, de R$ 74.327,66 para R$ 79.020,04. 

 

03.  

Apresentante: ADILSON ROSANELLI e ROSÂNGELA ROSANELLI 

Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 8.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.000,00 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; notas 

fiscais. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 
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Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.696.475 “Compra de soja a fixar” -  

000.080.410 “Compra de soja a fixar” -  

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

dos credores ADILSON ROSANELLI e ROSÂNGELA ROSANELLI dentre os 

quirografários, no valor de R$ 8.000,00; 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora a Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida:  

 

 
 

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  
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“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."3 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."4 
_____________________ 
 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."5  

 
3 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
4 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
5 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
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 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS6, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 

 
6 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 
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- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 6277, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 858, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 

 
7 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
8 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
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incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- ausente divergência quanto à importância do crédito, mantém-se inalterada 

a relação de credores original; 

- consagração do princípio da adstrição ou congruência ao pedido; 

- pretensão não acolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

04. 

Apresentante: ADRIANE FATIMA DE BONI 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 6.573,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 12.843,23 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; documento de identidade; notas fiscais; memória de 

cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.083.693 “Compra a fixar” -  4.930 kg 

000.107.660 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 6.819,83 4.930 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora ADRIANE FATIMA DE BONI dentre os quirografários, no valor de 

R$ 6.573,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outra com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS10); 

 
10 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

15/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ADRIANE 

FATIMA DE BONI, de R$ 6.573,33 para R$ 11.406,03. 

 

05. 

Apresentante: AGROMERCADO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 
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 R$ 65.287,32 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 95.375,99 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

memória de cálculo; cópia do incidente de habilitação de crédito nº 

149/1.19.0000018-9; 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor AGROMERCADO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA. dentre os quirografários, no valor de R$ 

65.287,32; 

- colima a Requerente a correção da importância do seu crédito para o valor 

de R$ 95.375,99, decorrente de serviços de intermediação e corretagem 

sobre a venda de grãos, amparado em notas fiscais e confirmações de 

operação; 

- apresentado pedido de divergência pela Requerente AGROMERCADO 

INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. à época 

da Recuperação Judicial da ora Falida, assim se pronunciou a Administração 

Judicial: 
 
“04. 
Apresentante: AGROMERCADO INTERMEDIAÇÃO DE 
NEGÓCIOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 
Natureza: habilitação de crédito. 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º: - 
Pretensão: inclusão de crédito novo. 
Valor declarado pelo credor: R$ 95.375,99 
Documentos apresentados: habilitação, contrato social, planilha de 
atualização, confirmações de transações e notas fiscais de nº 
2018/71, 2018/104, 2018/112, 2018/121, 2018/144, 2018/164, 
2018/173, 2018/186, 2018/208, 2018/214, 2018/232, 2018/253, nº 
2018/263. 
Contraditório: não houve.  
Resultado: 
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- pretende a habilitação de crédito na monta de R$ 95.375,99, a 
título de prestação de serviços de intermediação e corretagem 
sobre a venda de grãos; 
- todavia, compulsando os documentos comprobatórios, verificou-
se a existência de crédito no valor singelo de apenas R$ 58.834,83, 
correspondente à soma das notas fiscais em aberto junto à 
Recuperanda;  
- apesar de terem sido apresentados diversos e-mails a fim de 
complementar o valor correspondente à prestação de serviço de 
corretagem para a Recuperanda, não foi possível identificar o 
efetivo preço cobrado por cada operação; 
- por sua vez, a Recuperanda não apresentou qualquer insurgência 
em relação às notas fiscais apresentadas; 
- como as notas fiscais que dão origem ao crédito foram emitidas 
anteriormente ao ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, 
não há dúvidas de que se trata de crédito sujeito ao procedimento 
recuperacional (art. 49, da LRF); 
- a atualização dos valores por meio de correção monetária e juros 
até o ajuizamento da Recuperação Judicial encontra amparo no art. 
9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 
- considerando que não há comprovação de que os juros moratórios 
tenham sido convencionados entre as partes, aplica-se ao presente 
caso a taxa de 1% ao mês, conforme a interpretação do art. 406 do 
Código Civil em conjunto com o art. 161, §1º, do Código Tributário 
Nacional; 
- no que diz respeito à atualização monetária, o IGP-M enquadra-
se nos índices oficiais regularmente estabelecidos (art. 389 do 
Código Civil), sendo utilizado pelo nosso egrégio TJRS;  
- dessa forma, apresenta-se o cálculo de atualização realizado por 
esta Administração Judicial: 
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- assim, o valor atualizado do crédito devido perfaz a monta de R$ 
65.287,32; 
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui 
tratamento diferenciado estabelecido pela Lei, enquadra-se dentre 
os quirografários; 
- pretensão que merece ser parcialmente acolhida. 
Providências: incluir crédito na importância de R$ 65.287,32 em 
favor de AGROMERCADO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA na classe dos quirografários.” 

 

- conforme exposto pela Administração Judicial, não é possível identificar o 

efetivo preço cobrado por cada operação;  

- resta, tão somente, atualizar o crédito de acordo com os parâmetros do art. 

9º, II, da LRF, para fins de adequação à data da quebra 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de AGROMERCADO 

INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA., de R$ 

65.287,32 para R$ 90.039,19. 

 

06. 

Apresentante: AIRTON BRUINSMA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 8.780,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 17.308,97 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo.  

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 
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- pretensão embasada em três notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.108.476 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 780,00 600 kg 

000.108.478 “Compra para comerc. a 
prazo s/ créd PIS COFINS” 

R$ 3.205,51 2.331,2 kg 

000.108.480 “Compra para comerc. a 
prazo s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 5.849,25 

4.254 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor AIRTON BRUINSMA dentre os quirografários, no valor de R$ 

8.780,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- assim, a Administração Judicial fica adstrita ao pedido, pelo princípio da 

congruência ou adstrição, atualizando tão somente o valor indicado em 

consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF, eis que a memória de 

cálculo apresentada está atualizada até 13/11/2020, enquanto a falência data 

de 23/07/2020: 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de AIRTON 

BRUINSMA, de R$ 8.780,00 para R$ 14.764,31; 

 

07. 

Apresentante: ALANA SABRINA BECK 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 49.186,40 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 95.331,50 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; notas fiscais; correspondências do art. 22, I, “a”, da 

LRF; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 
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Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.103.408 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 76.440,00 

65.520 kg 

000.106.764 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 24.600,00 

18.000 kg  

000.107.618 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 31.837,42 

 
23.015 kg 

000.102.800 “Compra de soja a fixar”  
- 

 
35.685 kg 

000.102.799 “Compra de soja a fixar”  
- 

 
36.700 kg 

000.102.798 “Compra de soja a fixar”  
- 

 
37.200 kg 

000.102.797  “Compra de soja a fixar”  
- 

 
35.950 kg 

 
000.102.801 

“Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 22.950,00 

 
18.000 kg 

000.105.084 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 18.625,00 15.000 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora ALANA SABRINA BECK dentre os quirografários, no valor de R$ 

49.186,40; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  
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- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS11); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

18/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ALANA SABRINA 
 

11 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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BECK, de R$ R$ 49.186,40 para R$ 84.316,67. 

 

08. 

Apresentante: ALBERTO EDMUNDO DUMKE 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 16.698,67 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 34.879,59 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; 

correspondências do art. 22, I, “a”, da LRF; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.095.623 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 2.128,50 1.980 kg 

000.086.150 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 595,00 600 kg 

 
000.105.346 

“Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 3.356,12 

 
2.565,19 kg 

 
000.095.621 

“Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 

 
R$ 4.321,50 

 
4.020 kg 

 
000.103.310 

“Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 

R$ 1.015,23 882,81 kg 

000.100.497 “Compra de soja a fixar” - 3.972 kg 
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- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ALBERTO EDMUNDO DUMKE dentre os quirografários, no valor 

de R$ 16.698,67; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS12); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

02/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
12 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ALBERTO 

EDMUNDO DUMKE, de R$ 16.698,67 para R$ 31.532,10. 

 

09. 

Apresentante: ALCENO JOSÉ NEUBERGER 

Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 8.854,07 – crédito quirografário. 

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.854,07 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; declaração de hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em uma nota fiscal emitida pela Falida, assim 

discriminada: 
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Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.097.472 “Compra de soja a fixar” - 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ALCENO JOSÉ NEUBERGER dentre os quirografários, no valor de 

R$ 8.854,07. 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem na nota fiscal emitida pela Falida: 

 

 
 

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
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o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."15 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."16 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."17  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

 
15 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
16 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
17 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
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- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS18, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 

 
18 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62719, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

 
19 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
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- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8520, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 

 
20 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
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com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- ausente divergência quanto à importância do crédito, mantém-se inalterada 

a relação de credores original; 

- consagração do princípio da adstrição ou congruência ao pedido; 

- pretensão não acolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

10. 

Apresentante: ALCEO FUHR 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 16.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 32.943,59 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.106.961 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 4.075,00 

 
3.000 kg 

000.107.450 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 8.300,00 

 
6.000 kg 

 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ALCEO FUHR em conjunto com CLECI HELENA FUHR dentre os 

quirografários, no valor de R$ 16.000,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 
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comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 

iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário de R$ 16.000,00 para R$ 

28.100,42; 

- dividir o crédito em partes iguais entre os titulares ALCEO FUHR e CLECI 

HELENA FUHR, sendo R$ 14.050,21 para cada. 

 

11. 

Apresentante: ALDIR GEHRKE  
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Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 9.029,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 20.509,79 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.099.872 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 7.341,91 5.758,36 kg 

000.101.294 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 6.885,00 5.400 kg 

 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ALDIR GEHRKE dentre os quirografários, no valor de R$ 9.029,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 
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- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ALDIR GEHRKE, 
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de R$ 9.029,33 para R$ 17.494,57. 

 

12. 

Apresentante: ALMERINDA ULLRICH RÖPCKE  

Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 80.000,00 – crédito quirografário em favor de ARMINDO RÖPCKE. 

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 80.000,00 – restituição. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; certidão 

de óbito de ARMINDO RÖPCKE.  

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.021.488 “Entrada de mercadoria 
recebida para depósito” 

R$ 3.570,30 11.901 kg 

000.021.693 “Entrada de mercadoria 
recebida para depósito” 

R$ 3.344,40 11.148 kg 

 
000.021.694 

“Entrada de mercadoria 
recebida para depósito” 

 
R$ 3.306,00 

 
11.020 kg 

 
000.021.724 

“Entrada de mercadoria 
recebida para depósito” 

 
R$ 3.217,80 

 
10.726 kg 

 
000.021.753 

“Entrada de mercadoria 
recebida para depósito” 

 
R$ 2.411,70 

 
8.039 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ARMINDO RÖPCKE dentre os quirografários, no valor de R$ 

80.000,00; 
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- a Requerente comprovou o falecimento do titular original em 09/08/2018;  

- segundo a Certidão de Óbito, o falecido não tinha filhos:  

 

 
 

- o art. 1829, III, do CC, atribui exclusivamente ao cônjuge sobrevivente a 

condição de herdeiro, caso inexista descendentes ou ascendentes para 

concorrer;  

- por prudência, a Administração Judicial mantem o crédito em favor da 

sucessão, cabendo à Requerente comprovar a abertura do inventário;  

- de resto, procede a pretensão, eis que as notas fiscais confirmam a 

existência de relação de depósito:  

 

 

 
 

 
 

- não se desconhece a divergência doutrinária acerca da qualificação do 

contrato de depósito em grãos; 
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- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."21 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."22 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 

 
21 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
22 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
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depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."23  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade;  

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS24, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 

 
23 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
24 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 
O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 
Habeas corpus denegado.” 
(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 
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- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62725, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8526, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 

 
25 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
26 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 
_______________ 

 
“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
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incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- a Administração Judicial se filia a tal entendimento, desde que comprovado 

o contrato de depósito, como na espécie;  

- considerando que inexistem os grãos a serem restituídos, a espécie se 

amolda ao art. 86, I, da LRF;   

- quanto ao valor, não foi controvertido pela Requerente; 

- divergência acolhida.  

Providências:  

- alterar a titularidade do crédito para SUCESSÃO DE ARMINDO RÖPCKE;  

- transferir o montante de R$ 80.000,00 para as restituições (art. 86, I, da LRF).  

 

13. 

Apresentante: ÁLVARO AMAURI LUIZ DE OLIVEIRA  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 40.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 99.960,36 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; notas fiscais; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.095.024 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 6.200,00 6000 kg 

000.098.061 “Compra de soja a fixar” - 16.649 kg 

 
000.104.860 

“Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 7.927,50 

 
6.300 kg 

 
000.105.153 

 
“Compra para comerc. à 

vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 3.377,37 

 
2.684 kg 

 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ÁLVARO AMAURI LUIZ DE OLIVEIRA dentre os quirografários, no 

valor de R$ 40.000,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 
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decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS27); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 
 

27 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ÁLVARO AMAURI 

LUIZ DE OLIVEIRA, de R$ 40.000,00 para R$ 85.264,78. 

 

14. 

Apresentante: ANDRÉ ADAIR CEREZER  

Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 280.318,43 – crédito quirografário. 

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 280.318,43 – crédito quirografário; 

 R$ 172.926,00 – restituição. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; carteira da OAB; notas fiscais; memória de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.084.368 “Compra a fixar” - 

000.084.755 “Compra a fixar” - 

000.084.754 “Compra a fixar” - 

000.084.250 “Compra a fixar” - 

000.100.052 “Compra a fixar” - 

000.100.472 “Compra a fixar” - 

000.100.051 “Compra a fixar” - 
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- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ANDRÉ ADAIR CEREZER dentre os quirografários, no valor de R$ 

280.318,43; 

- concordando com o valor indicado no edital do art. 99, § 1º, da LRF, o 

Requerente ANDRÉ ADAIR CEREZER advoga a existência de outras notas 

fiscais que dariam azo ao direito de restituição; 

- sucede que as notas fiscais não permitem concluir pela existência de relação 

de depósito perante a Falida:  

 

 
 

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
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depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."28 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."29 
_____________________ 
 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."30  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

 
28 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
29 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
30 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
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- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS31, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 

 
31 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62732, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

 
32 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
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- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8533, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 

 
33 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
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com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- como se não bastasse, o Requerente não se desincumbiu de demonstrar 

que as notas fiscais apresentadas não compõem o crédito já inscrito na 

relação de credores;  

- pretensão não acolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

15. 

Apresentante: ANGÉLICA LARISSA CARRÉ 

Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 21.105,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 21.105,33 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

comprovante de residência; notas fiscais. 

Resultado: 
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.098.914 “Compra de soja a fixar” - 

000.098.618 “Compra de soja a fixar” - 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora ANGÉLICA LARISSA CARRÉ dentre os quirografários, no valor de 

R$ 21.105,33; 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora a Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida: 
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- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."34 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."35 
_____________________ 

 

 
34 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
35 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
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“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."36  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS37, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 

 
36 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
37 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
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bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62738, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8539, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 

 
38 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
39 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
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depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- ausente divergência quanto à importância do crédito, mantém-se inalterada 

a relação de credores original; 

- consagração do princípio da adstrição ou congruência ao pedido; 

- pretensão não acolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

16. 

Apresentante: ANIBALDO SELVINO DUMKE 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 18.769,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 
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Valor declarado pelo credor: 

 R$ 40.226,79 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; 

correspondências do art. 22, I, “a”, da LRF; memória de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.102.314 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 6.235,30 5.422 kg 

000.102.168 “Compra de soja a fixar” -  5.244 kg 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ANIBALDO SELVINO DUMKE dentre os quirografários, no valor de 

R$ 18.769,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  
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- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS40); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

02/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ANIBALDO 

SELVINO DUMKE, de R$ 18.769,33 para R$ 36.366,11; 

 
40 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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17. 

Apresentante: ANILDO KUNZLER  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 28.584,99 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 96.522,01 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.092.382 “Compra de soja a fixar” - 8.042 kg 

000.098.750 “Compra de soja a fixar” -  7.746 kg 

000.098.544 “Compra de soja a fixar” -  7.996 kg 

 
000.106.719 

 
“Compra para comerc. à 

vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 20.263,97 

 
14.918,26 kg 

 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ANILDO KUNZLER dentre os quirografários, no valor de R$ 

28.584,99; 
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- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado; 

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

deveriam ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data 

da decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS41); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

11/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
41 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, mantém-se alocado dentre 

os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ANILDO 

KUNZLER, de R$ 28.584,99 para R$ 82.566,42. 

 

18. 

Apresentante: ANNAHYR ANGELA TREMEA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 53.223,98 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 81.978,31 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida e Pagamento; memória de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em três notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 
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Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.106.160 “Compra de soja a fixar” -  22.580 kg 

000.106.159 “Compra de soja a fixar” -  17.200 kg 

000.107.759 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

54.034,50 39.780 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora ANNAHYR ANGELA TREMEA dentre os quirografários, no valor 

de R$ 53.223,98; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS42); 

- ocorre que não há indicação da quantidade de grãos na memória de cálculo 

apresentada; 

- de qualquer sorte, a Requerente apresentou Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida e Pagamento, do qual se extrai a confissão de dívida no 

valor de R$ 53.223,98: 

 

 
42 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- o valor indicado no Instrumento corresponde à importância lançada no edital 

do art. 99, § 1º, da LRF; 

- o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento 

foi firmado em 12/12/2019, com previsão de pagamento para o dia 

30/04/2020; 

- para fins de atualização, o cálculo deve estar em consonância com os 

parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

- bem por isso é que a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ANNAHYR 

ANGELA TREMEA, de R$ 53.223,98 para R$ 56.584,07. 

 

19. 

Apresentante: ANTONIO GOI DEBONI 
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Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 63.589,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 63. 589,33 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.098.751 “Compra de soja a fixar” - 

000.098.730 “Compra de soja a fixar” - 

000.098.234 “Compra de soja a fixar” - 

000.097.736 “Compra de soja a fixar” - 

000.098.801 “Compra de soja a fixar” - 

000.099.391 “Compra de soja a fixar” - 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ANTONIO GOI DEBONI dentre os quirografários, no valor de R$ 

63.589,33; 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida: 
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- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."43 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 

 
43 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
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aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."44 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."45  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS46, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 

 
44 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
45 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
46 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
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permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62747, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8548, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 

 
47 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
48 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
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CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- ausente divergência quanto à importância do crédito, mantém-se inalterada 

a relação de credores original; 

- consagração do princípio da adstrição ou congruência ao pedido; 
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- pretensão não acolhida. 

Providências:  

- nada a fazer. 

 

20. 

Apresentante: AUVERI HARTMANN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 24.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 46.356,00 – sem indicação. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; documento 

de identidade; comprovante de residência; dados bancários; notas fiscais. 

Resultado: 

 - tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.106.086 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 24.973,60 

000.106.212 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 24.150,00 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor AUVERI HARTMANN em conjunto com MARLI TEREZINHA 

HARTMAN, dentre os quirografários, no valor de R$ 24.000,00; 

- concordando com o valor indicado no edital do art. 99, § 1º, da LRF, o 

Requerente AUVERI HARTMANN informa a existência de outra nota fiscal 

emitida pela Falida, requerendo a majoração da importância do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com o valor já fixado; 
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- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nas notas fiscais emitidas pela Falida;  

 

 
 

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- no entender da Administração Judicial, interpretação possível nestes casos 

de preço já fixado seria pela atualização desde a data da emissão da nota 

fiscal até a data da decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) 

mais juros (1% ao mês simples):  

 Nota fiscal nº 000.106.086: 
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 Nota fiscal nº 000.106.212: 

 

 
 

- tendo em vista que a soma dos valores atualizados das notas fiscais 

superaria o pedido, é o caso de se ater ao pleito, mercê do princípio da 

adstrição ou congruência;   

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 

iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- divergência acolhida dentro dos limites do pedido.  

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário de R$ 24.000,00 para R$ 

46.356,00.  

- dividir o crédito em partes iguais entre os titulares AUVERI HARTMANN e 

MARLI TEREZINHA HARTMANN, sendo R$ 23.178,00 para cada.  

 

21. 

Apresentante: BANCO BRADESCO S.A 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 550.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 
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Valor declarado pelo credor: 

 R$ 4.793.649,19 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

demonstrativos de débito; Aditivo à Cédula de Crédito Bancário 227/4177234; 

Cédula de Crédito Bancário 455/9122589; Alienação Fiduciária em Garantia 

de Bens Móveis nº 7385626; Alienação Fiduciária em Garantia de Bens 

Móveis nº 7385628; Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção 

Pessoa Jurídica – SME; extrato de simples conferência; gravame sobre o 

veículo de placa IXM – 2815; gravame sobre o veículo de placa IOZ 1119. 

Resultado:  

-  tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da Casa Bancária dentre os quirografários, no valor de R$ 550.000,00; 

- a pretensão está embasada nos seguintes contratos: 

 
Contrato nº  Valor Classificação almejada 

Capital de Giro 722/1320699 R$ 285.198,73 Quirografária 

Capital de Giro 722/1420265 R$ 186.152,53 Quirografária 

Capital de Giro 722/1483336 R$ 219.745,91 Quirografária 

Capital de Giro 722/1526651 R$ 354.686,51 Quirografária 

Capital de Giro 722/1567463 R$ 330.199,63 Quirografária 

Capital de Giro 722/1621014 R$ 506.612,37 Quirografária 

Aditivo à Cédula de Crédito 
Bancário 227/4177234 

R$ 365.796,87 Quirografária 

Cédula de Crédito Bancário 
455/9122589 

R$ 2.514.256,64 Quirografária 

Alienação Fiduciária em 
Garantia de Bens Móveis nº 

7385626 

 
- 

 
Extraconcursal 

Alienação Fiduciária em 
Garantia de Bens Móveis nº 

7385628 

 
- 

 
Extraconcursal 

- contudo, o Requerente BANCO BRADESCO S.A. apresentou à 

Administração Judicial somente parte desses contratos, a saber: 
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Contrato nº  Valor Classificação almejada 

Aditivo à Cédula de Crédito 
Bancário 227/4177234 

R$ 365.796,87 Quirografária 

Cédula de Crédito Bancário 
455/9122589 

R$ 2.514.256,64 Quirografária 

Alienação Fiduciária em 
Garantia de Bens Móveis nº 

7385626 

 
- 

 
Extraconcursal 

Alienação Fiduciária em 
Garantia de Bens Móveis nº 

7385628 

 
- 

 
Extraconcursal 

- logo, não há como reconhecer a procedência da pretensão quanto aos 

contratos não exibidos; 

- relativamente aos contratos de nº 227/4177234 e 455/9122589, foram 

firmados pela Falida em 14/09/2018 e 13/11/2009, respectivamente; 

- no que se refere à atualização dos créditos, os cálculos apresentados pelo 

Requerente estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, 

da LRF, eis que atualizados até 23/07/2020: 

 

 Aditivo à Cédula de Crédito Bancário 227/4177234:  

 

 
 

 Cédula de Crédito Bancário 455/9122589:  

 

 
 

- inexistindo qualquer garantia ou privilégio em favor do Credor, alocam-se 

dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- divergência acolhida quanto ao ponto; 

- já no tocante aos contratos de nº 7385626 e 7385628, preveem a alienação 

fiduciária em garantia dos seguintes bens: 

 

 Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis nº 7385626: 
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 Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis nº 7385628: 

 

 
 

- a alienação fiduciária em garantia dos bens foi regularmente registrada 

perante o DETRAN/RS: 
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- sucede que o art. 49, § 3º, da LRF, não se aplica à falência, mas, sim, à 

Recuperação Judicial;  

- eventualmente, poderá o Banco se valer de incidente de restituição para 

reaver os bens dados em garantia, eis que na alienação fiduciária o credor 

fiduciário possui a propriedade resolúvel do bem dado em garantia; 

- afinal, o art. 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969, prevê o direito de restituição do 

bem alienado fiduciariamente em caso de falência; 

- logo, para fins de alocação na falência, o crédito com alienação fiduciária em 

garantia se aloca dentre os quirografários; 

- nesse sentido, vale-se da jurisprudência do egrégio TJSP: 

 
“Falência – Impugnação de crédito – Rejeição – Pretendida 
reclassificação do crédito para a classe dos dotados de garantia 
real – Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação 
fiduciária de veículo – Ausência de notícia de localização do bem - 
Crédito que só pode ser incluído como quirografário – Recurso 
desprovido.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2251843-
25.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do 
Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de 
Registro: 06/03/2020)  
_____________________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Bens vinculados à alienação 
fiduciária, ao arrendamento ou à reserva de domínio não se 
submetem aos efeitos da recuperação (§3º do art. 49 da Lei n. 
11.101/05). Ausência de violação ao princípio da função social da 
propriedade. Inexistência de conflito normativo com o disposto no 
art. 47 do mesmo diploma legal. Regra específica que deve 
prevalecer sobre a norma principiológica. Precedente do E. STJ. 
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Ocorrência. Quitação de 86% 
da dívida afasta o interesse de a agravada, terminado o prazo de 
suspensão referido no §3º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, executar 
a garantia fiduciária com a consequente retirada e venda dos bens 
transferidos pela agravante Moviter em decorrência da celebração 
da cédula de crédito bancário. Necessidade de se equalizar os 
interesses conflitantes. Reconhecimento do adimplemento 
substancial e desvinculação dos bens dados em garantia da dívida 
representada pelas parcelas inadimplidas ao mesmo tempo em que 
se exclui a agravada do plano de recuperação e a autorizar a 
execução individual da devedora. Na hipótese de a recuperação 
judicial ser convolada em falência, eventual crédito da agravada 



- 84 - 

ainda remanescente, deve compor o quadro geral de credores na 
classe de quirografária. Decisão reformada. Recurso provido em 
parte.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2124572-
38.2016.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 1ª. 
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2016; Data de Registro: 
13/12/2016) (sublinhamos) 

 

- in casu, porém, o Banco não apontou o valor devido na data da decretação 

da falência, pelo que deixa de constar da relação de credores; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de BANCO 

BRADESCO S.A., de R$ 550.000,00 para R$ 2.880.053,51. 

 

22. 

Apresentante: BANCO SANTANDER S.A. 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 1.071.176,42 – crédito com garantia real 

 R$ 213.370,16 – crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 1.343.897,94 – crédito com garantia real. 

 R$ 359.283,60 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; Contrato de 

Prestação de Garantia nº 4114747; Cédula de Crédito Bancário nº 4114747; 

Instrumento de Penhor Rural Agrícola; planilha de atualização de débito; 

Proposta de Abertura de Conta Corrente; Cláusulas e Condições do Crédito 

Pessoal Eletrônico; extrato mensal consolidado; extrato parcelado; 

procuração; substabelecimento. 

Resultado:  

-  tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 
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-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da Casa Bancária dentre os créditos com garantia real, no valor de R$ 

1.071.176,42, e dentre os quirografários, no valor de R$ 213.370,16; 

- a pretensão está embasada nos seguintes contratos: 

 
Contrato nº  Valor Classificação almejada 

Off Shore Loans Asset nº 
173523000004114747 

R$ 1.343.897,94 Garantia real 

Cheque Empresa BNP nº 
1111130000608000173 

R$ 196.745,72 Quirografário 

Capital de Giro Parcelado nº 
1111000012720300170 

R$ 162.537,88 Quirografário 

 

- relativamente ao contrato de nº 173523000004114747, foi firmado pela 

Falida em 03/08/2018; 

- do item “IV” da Cédula de Crédito Bancário nº 4114747, extrai-se o bem dado 

em garantia à Requerente pela ora Falida: 

 

 
 

- sucede que não foram arrecadados grãos na falência, pelo que falece a 

garantia;  

- é o que se extrai do art. 1439, § 1º, do CC, verbis: “§ 1o Embora vencidos os 

prazos, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a 

constituem”; 

- nesse sentido encontramos alguns precedentes antigos do nosso egrégio 

TJRS, abaixo ementados:  

 
“APELACAO. FALENCIA. HABILITACAO DE 
CREDITO. GARANTIA DE PENHOR MERCANTIL. 
CLASSIFICACAO. O CONTRATO DE CONFISSAO DE DIVIDA 
COM GARANTIA DE PENHOR MERCANTIL NAO AMPARA O 
CREDITO NA CATEGORIA DE POSSUIDOR 
DE GARANTIA REAL, POR TER SIDO O BEM UTILIZADO PELO 
DEVEDOR. CREDITO QUIROGRAFARIO. APELO 
DESPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70000466847, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Pedro Pires Freire, 
Julgado em: 03-05-2000) 
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_____________________ 
 
“FALIMENTAR. CONCORDATA. NATUREZA DO CRÉDITO (ART. 
147 DA LEI DE FALÊNCIAS). - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO 
DECLARADO. CONTRATO DE ADESÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 
COMERCIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 
RELAÇÃO DE CONSUMO. LIMITAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO DE 
JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO 
MONETÁRIA. - NATUREZA DO CRÉDITO. Esvaziando-se 
a garantia, porque a concordatária alienara os bens 
do penhor cedular, pode o credor com garantia real habilitar seu 
crédito como quirografário na concordata. Sentença confirmada.” 
(Apelação Cível, Nº 598234490, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Clarindo Favretto, Julgado em: 11-03-1999) 
_____________________ 
 
“FALENCIA. CREDITO. CLASSIFICACAO. GARANTIA REAL. EM 
DECORRENCIA DO DESAPARECIMENTO DA GARANTIA, POIS 
QUE CALCADA EM COISA FUNGIVEL, DEPOSITADA EM MAOS 
DA DEVEDORA EM DECORRENCIA DE UM SUSPOSTO 
DEPOSITO, EQUIPARADO AO MUTUO, DESCARACTERIZADA 
RESTA A GARANTIA REAL QUE COLOCARIA O CREDITO 
DENTRE OS PRIVILEGIADOS. MANTIDA A SENTENCA QUE O 
CALASSIFICOU COMO QUIROGRAFARIO. APELO 
DESPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 596196840, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osvaldo Stefanello, 
Julgado em: 04-03-1997) 

 

- assim, o crédito deve ser remanejado para os quirografários; 

- no que se refere à atualização do crédito, os cálculos apresentados pela 

Requerente estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, 

da LRF, eis que atualizados até 23/07/2020: 

 

 
 

- divergência acolhida apenas quanto ao valor; 

- quanto ao contrato de nº 1111130000608000173, data de 06/06/2016; 
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- no que se refere à atualização do crédito, os cálculos apresentados pela 

Requerente estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, 

da LRF, eis que atualizados até 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- divergência acolhida quanto ao ponto; 

- finalmente, no tocante ao contrato nº 1111000012720300170, não há como 

reconhecer a sua procedência; 

- isso porque a Requerente não apresentou o imprescindível contrato que dá 

azo às Cláusulas Gerais; 

- conforme se vê do documento apresentado, a cláusula “2.1” faz referência à 

forma de contratação: 

 

 
 

- nesse sentido, a cláusula “1.3” dispõe acerca da validade da forma de 

contratação: 
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- sucede que não foi apresentado à Administração Judicial qualquer 

documento apto a comprovar a relação jurídica havida entre a Requerente e 

a Falida; 

- as Cláusulas e Condições do Crédito Pessoal Eletrônico é documento 

genérico, sem identificação do CLIENTE e sem qualquer assinatura; 

- os extratos até fazem referência ao número do contrato, mas não servem 

para atestar a efetividade da contratação; 

- divergência parcialmente acolhida. 

Providências: 

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

1.071.176,42 de titularidade de BANCO SANTANDER, inserido dentre os 

créditos com garantia real; 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de BANCO 

SANTANDER S.A., de R$ 213.370,16 para R$ 1.540.643,66. 

 

23. 

Apresentante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Natureza: divergência de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 606.136,97 – crédito quirografário.  

Pretensão: majorar a importância e alterar a classificação do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 579.387,01 – crédito com garantia real. 

 R$ 840.168,45 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; Cédula de 

Crédito Bancário nº 2016/0001; Cédula de Crédito Bancário nº 2016/0035; 

Cédula de Crédito Bancário nº 2018/0035; Cédula de Crédito Bancário nº 

2018/0038; Cédula de Crédito Bancário nº 2018/0104; Cédula de Crédito 

Bancário nº 2018/0107; Cédula de Crédito Bancário nº 427479; extratos da 

dívida com memória de cálculo. 

Resultado:  
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-  tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da Casa Bancária dentre os créditos quirografários, no valor de R$ 

606.136,97; 

- a pretensão está embasada nos seguintes contratos: 

 
Contrato nº  Valor Classificação almejada 

Cédula de Crédito Bancário 
nº 2016/0001 

579.387,01 Garantia Real 

Cédula de Crédito Bancário 
nº 2016/0035 

100.412,63 Quirografária 

Cédula de Crédito Bancário 
nº 2018/0035 

174.540,74 Quirografária 

Cédula de Crédito Bancário 
nº 2018/0038 

297.966,92 Quirografária 

Cédula de Crédito Bancário 
nº 2018/0104 

68.695,83 Quirografária 

Cédula de Crédito Bancário 
nº 2018/0107 

82.961,24 Quirografária 

Cédula de Crédito Bancário 
nº 427479 

115.591,09 Quirografária 

- todas as cédulas apresentadas foram devidamente assinadas pela Falida; 

- no que se refere à atualização do crédito das cédulas cuja classificação 

almejada pelo Requerente é a quirografária, os cálculos apresentados estão 

de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 9º, II, da LRF, eis que 

atualizados até 23/07/2020: 

 

 Cédula de Crédito Bancário nº 2016/0035: 
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 Cédula de Crédito Bancário nº 2018/0035: 

 

 
 

 
 

 
 

 Cédula de Crédito Bancário nº 2018/0038: 

 

 
 

 Cédula de Crédito Bancário nº 2018/0104: 

 

 
 

 
 

 Cédula de Crédito Bancário nº 2018/0107: 
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 Cédula de Crédito Bancário nº 427479: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- divergência acolhida quanto ao ponto; 

- quanto à Cédula de Crédito Bancário nº 2016/0001, não há como reconhecer 

a procedência da classificação dentre os créditos com garantia real; 

- isso porque a cédula prevê a alienação fiduciária em garantia do seguinte 

bem: 

 

 
- a alienação fiduciária em garantia do bem foi regularmente registrada na 

matrícula do imóvel: 
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- eventualmente, poderá o Banco se valer de incidente de restituição para 

reaver os bens dados em garantia, eis que na alienação fiduciária o credor 

fiduciário possui a propriedade resolúvel do bem dado em garantia; 

- afinal, o art. 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969, prevê o direito de restituição do 

bem alienado fiduciariamente em caso de falência; 

- logo, para fins de alocação na falência, o crédito com alienação fiduciária em 

garantia se aloca dentre os quirografários; 

- nesse sentido, vale-se da jurisprudência do egrégio TJSP: 

 
“Falência – Impugnação de crédito – Rejeição – Pretendida 
reclassificação do crédito para a classe dos dotados de garantia 
real – Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação 
fiduciária de veículo – Ausência de notícia de localização do bem - 
Crédito que só pode ser incluído como quirografário – Recurso 
desprovido.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2251843-
25.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª 
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Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do 
Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de 
Registro: 06/03/2020)  
_____________________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Bens vinculados à alienação 
fiduciária, ao arrendamento ou à reserva de domínio não se 
submetem aos efeitos da recuperação (§3º do art. 49 da Lei n. 
11.101/05). Ausência de violação ao princípio da função social da 
propriedade. Inexistência de conflito normativo com o disposto no 
art. 47 do mesmo diploma legal. Regra específica que deve 
prevalecer sobre a norma principiológica. Precedente do E. STJ. 
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Ocorrência. Quitação de 86% 
da dívida afasta o interesse de a agravada, terminado o prazo de 
suspensão referido no §3º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, executar 
a garantia fiduciária com a consequente retirada e venda dos bens 
transferidos pela agravante Moviter em decorrência da celebração 
da cédula de crédito bancário. Necessidade de se equalizar os 
interesses conflitantes. Reconhecimento do adimplemento 
substancial e desvinculação dos bens dados em garantia da dívida 
representada pelas parcelas inadimplidas ao mesmo tempo em que 
se exclui a agravada do plano de recuperação e a autorizar a 
execução individual da devedora. Na hipótese de a recuperação 
judicial ser convolada em falência, eventual crédito da agravada 
ainda remanescente, deve compor o quadro geral de credores na 
classe de quirografária. Decisão reformada. Recurso provido em 
parte.” (TJSP;  Agravo de Instrumento 2124572-
38.2016.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª 
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 1ª. 
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2016; Data de Registro: 
13/12/2016) (sublinhamos) 

 

- in casu, o Banco apontou o valor devido na data da decretação da falência, 

na importância de R$ 579.387,01: 

 

 
 

- divergência parcialmente acolhida; 

Providências: 
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- majorar a importância do crédito quirografário em favor do BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, de R$ 606.136,97, para R$ 

1.419.555,46. 

 

24. 

Apresentante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 100.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majorar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 265.529,37 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados:  divergência de crédito administrativa; 

procuração; substabelecimento; despacho proferido nos autos do processo 

falimentar; demonstrativo de débito; sistema de histórico de extratos; nota de 

débitos comerciais. 

Resultado:  

-  tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da Casa Bancária dentre os créditos quirografários, no valor de R$ 

100.000,00; 

- a pretensão está embasada no “contrato de relacionamento para 

movimentação de conta corrente nº 3670.003.00000321-9”: 

 

 
 

- sucede que o aludido contrato não foi apresentado à Administração Judicial; 

- o demonstrativo de débito até faz referência ao número do contrato, mas não 

serve para atestar a efetividade da contratação; 
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- logo, não há qualquer documento apto a comprovar a relação jurídica havida 

entre a Requerente e a Falida; 

- divergência desacolhida. 

Providências: 

- nada a fazer. 

 

25. 

Apresentante: CARLOS SCHUNEMANN 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 73.027,15 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 169.963,19 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; memória de 

cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.095.220 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 32.054,00 31.020 kg 

000.095.217 “Compra de soja a fixar” - 15.800,00 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor CARLOS SCHUNEMANN em conjunto com ANELIZE 

SCHUNEMANN, dentre os quirografários, no valor de R$ 73.027,15; 
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- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS49); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

11/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
49 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 

iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário de R$ 73.027,15 para R$ 

145.389,14; 

- dividir o crédito em partes iguais entre os titulares CARLOS SCHUNEMANN 

e ANELIZE SCHUNEMANN, sendo R$ 72.694,57 para cada. 

 

26. 

Apresentante: CÁSSIO CEREZER 

Natureza: divergência de crédito e pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 25.066,66 – crédito quirografário. 

Pretensão: majorar a importância e alterar a classificação do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 209.034,50 – crédito quirografário. 

 R$ 190.577,73 – crédito extraconcursal 
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Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; carteira da OAB; notas fiscais; autorização de 

carga; memória de cálculo. 

Resultado:  

-  tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- a pretensão está embasada nos seguintes documentos: 

 
Origem  Valor Classificação almejada 

“compra de adubo” – nota de 
carga/descarga nº 42983 

R$ 109.034,50 Quirografária 

“crédito junto a recuperanda” R$ 100.000,00 Quirografária 

“depósito de grãos” R$ 190.577,73 Extraconcursal 

 

-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor CÁSSIO CEREZER dentre os créditos quirografários, no valor de 

R$ 25.066,66; 

- relativamente ao crédito decorrente de “compra de adubo”, o Requerente 

apresentou a nota de carga/descarga nº 42.983: 
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- quanto ao aludido “crédito junto a recuperanda”, o documento apresentado 

foi a autorização para carga nº 42.902: 

 

 

 

- no que se refere ao crédito decorrente de “depósito de grãos”, está 

embasado nas notas fiscais abaixo discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.187 “Compra de soja a fixar”  - 35.066 kg 

000.096.958 “Compra de soja a fixar” -  34.858 kg 

000.097.803 “Compra de soja a fixar” -  19.004 kg  

000.097.804 “Compra de soja a fixar” - 29.123 kg 

000.106.473 “Compra de soja a fixar” -  18.800 kg 

000.096.375  “Compra de soja a fixar” -  33.082 kg  

 

- conforme se vê, trata-se de operações de compra e venda de grãos com 

preço a fixar;  
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- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nas notas fiscais emitidas pela Falida: 

 

 
 

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."50 
_____________________ 

 
50 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
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“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."51 
_____________________ 
 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."52  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS53, em trecho abaixo transcrito:  

 
51 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
52 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
53 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 
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“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 

 
Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62754, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8555, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 

 
54 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
55 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
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70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
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70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- de resto, a questão da compra dos insumos não está bem documentada, eis 

que inexiste comprovante de pagamento a corroborar suas afirmações;  

- os documentos carreados são frágeis do ponto de vista probatório;  

- por sua vez, quanto à venda de grãos, as operações com preços a fixar 

deveriam ter a quantidade de grãos convertida conforme cotação praticada na 

data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca (Emater/RS56): 

169.933 kg / 60 kg = 2.832,21 sacas de soja 

2.832,21 sacas de soja x 107,35 = R$ 304.037,7457 

- nesse aspecto, observa-se que o Requerente limitou a atualização à data do 

pedido de Recuperação Judicial, ao invés da decretação da falência, 

consoante estipula o art. 9º, II, da LRF:  

 

 
- ainda assim, a Administração Judicial se atem ao pedido, pelo princípio da 

adstrição ou congruência;  

- divergência de valor não acolhida; pedido de restituição não acolhido, com 

majoração do valor do crédito dentro dos limites do pedido. 

Providências: 

- majorar a importância do crédito de titularidade de CÁSSIO CEREZER, de 

R$ 25.066,66 para R$ 190.577,73, dentre os quirografários (art. 83, VI, da 

LRF). 

 

27. 
Apresentante: CASSIUS CERVI (incidente nº 5000545-66.2020.8.21.0149) 

 
56 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
57  



- 107 - 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 114.800,00 – sem indicação. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito; procuração; declaração de 

hipossuficiência; documento de identidade; cheque; relação de credores 

apresentada no pedido de recuperação judicial; histórico de e-mail.  

Resultado:  

-  tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- a pretensão está embasada no cheque nº 851062, emitido pelo Requerente 

em favor da Falida em 20/08/2018, pela “aquisição de 50 toneladas de adubo 

Yara e 20 toneladas de cloreto”; 

- inobstante a ausência de menção quanto ao não recebimento das 

mercadorias, da relação de credores apresentada no pedido de recuperação 

judicial se extrai a existência de crédito em favor do Requerente, na 

importância de R$ 114.800,00, coincidente com o valor perseguido;  

- no que se refere à atualização do crédito, o Requerente deixou de acostar 

memória de cálculo em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

- assim, a Administração Judicial fica adstrita ao pedido, pelo princípio da 

congruência ou adstrição; 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- habilitação de crédito acolhida. 

Providências: 

-  incluir crédito em favor de CASSIUS CERVI, pela importância de R$ 

114.800,00, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF). 

 

28. 
Apresentante: CIDINEI MENEGASSI  

Natureza: divergência de valor. 
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Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 10.956,00 – crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 33.221,97 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; memória de 

cálculo.  

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.094.573 “Compra de soja a fixar” - 4.600 kg  

000.095.022 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 2.644,50 2.580 kg  

 
000.095.020 

“Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 3.100,00 

 
3.000 kg 

 
000.104.736 

 
“Compra de soja a fixar” 

 
-  

 
9.220 kg 

000.106.530 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 57.673,33 42.200 kg  

000.106.534 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 7.926,67 5.800 kg 

000.107.400 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

 
R$ 11.366,85 

 
8.217 kg 

 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 
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- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor CIDINEI MENEGASSI em conjunto com LISETE MENEGASSI, 

dentre os quirografários, no valor de R$ 10.956,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS58); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
58 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 

iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de R$ 10.956,00 para 

R$ 28.337,88; 

- dividir o crédito em partes iguais entre os titulares CIDINEI MENEGASSI e 

LISETE MENEGASSI, sendo R$ 14.168,94 para cada.  

 

29. 
Apresentante: CIRES INES GUBERT TREMEA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 67.311,81 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 113.734,91 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; notas fiscais; Instrumento Particular de Confissão 

de Dívida e Promessa de Pagamento; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.098.774 “Compra de soja a fixar” - 17.610 kg 

000.098.953 “Compra de soja a fixar” - 17.998 kg  

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora CIRES INES GUBERT TREMEA dentre os quirografários, no valor 

de R$ 67.311,81 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar; 

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preços a fixar 

devem ter a quantidade de grãos convertida conforme cotação praticada na 

data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca (Emater/RS59); 

- ocorre que não há indicação da quantidade de grãos na memória de cálculo 

apresentada; 

- de qualquer sorte, a Requerente apresentou Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento, do qual se extrai a confissão 

de dívida no valor de R$ 53.223,98: 
 

59 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento 

foi firmado em 12/12/2019, com previsão de pagamento para o dia 

30/04/2020; 

 - para fins de atualização, o cálculo deve estar em consonância com os 

parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

- bem por isso é que a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício: 

 

 
- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- diminuir a importância do crédito quirografário em favor de CIRES INES 

GUBERT TREMEA, de R$ 67.311,81 para R$ 56.584,07. 

 

30. 
Apresentante: CLEDI ESTHER HOERLLE e PERCIO ENIO HOERLLE 

Natureza: divergência de valor e habilitação de crédito. 
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Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 36.298,33 – crédito quirografário em favor de CLEDI ESTHER 

HOERLLE 

Pretensão: majoração da importância do crédito e inclusão de crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 146.583,50 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

declaração de hipossuficiência; documentos de identidade; comprovante de 

residência; notas fiscais; notas de pedido; correspondência do art. 22, I, “a”, 

da LRF; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.106.057 “Compra de soja a fixar”  - 36.101 kg 

000.106.488 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 24.600 18.000 kg 

 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida;  

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora CLEDI ESTHER HOERLLE dentre os quirografários, no valor de 

R$ 36.298,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outra com o valor já fixado;  
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- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS60); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
- tendo em vista que as notas fiscais contemplam tão somente a Requerente 

CLEDI ESTHER HOERLLE e SARA THAIS HOERLLE, resta inviável a 
 

60 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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inclusão de crédito em favor de PERCIO ENIO HOERLLE, eis que dos 

documentos apresentados não se extrai qualquer relação jurídica deste com 

a Falida; 

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 

iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- outrossim, no edital do art. 99, § 1º, da LRF, há crédito em favor de SARA 

THAIS HOERLLE no valor de R$ 12.067,33; 

- inexistindo qualquer ressalva quanto a este, vai substituído pelo crédito aqui 

perseguido; 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de CLEDI ESTHER 

HOERLLE, de R$ 36.298,33 para R$ 62.516,83; 

 - majorar a importância do crédito quirografário em favor de SARA THAIS 

HOERLLE, de R$ 12.067,33 para R$ 62.516,83. 

 

31. 
Apresentante:  CLÓVIS GOERGEN 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 23.429,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 51.130,16 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; 

correspondência do art. 22, I, “a”, da LRF; memória de cálculo. 

Resultado: 
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em três notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.100.174 “Compra de soja a fixar” - 6.409,00 

000.102.833 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 1.460,00 1.200 

000.048.660 “Entrada de mercadoria 
recebida para depósito” 

R$ 1.861,50 6.205 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor CLÓVIS GOERGEN dentre os quirografários, no valor de R$ 

23.429,33 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS61); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 
 

61 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

22/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

- quanto à nota fiscal de nº 000.048.660, trata-se de operação de depósito de 

mercadoria (soja), o que poderia atrair hipótese de restituição; 

- sucede que o Requerente não reivindicou a condição de depositante; 

- assim, pelo princípio da congruência ou adstrição, a Administração Judicial 

fica adstrita ao pedido; 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de CLÓVIS 

GOERGEN, de R$ 23.429,33 para R$ 44.975,50. 

 

32. 
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Apresentante:  DALCI SCHMALZ 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 800,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 1.995,92 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; memória de 

cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em uma nota fiscal emitida pela Falida, assim 

detalhada: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.107.774 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 4.978,29 3.665 kg  

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor DALCI SCHMALZ dentre os quirografários, no valor de R$ 800,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  
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- a memória de cálculo, contudo, está baseada na quantidade de grãos, sem 

qualquer correspondência aquela indicada na nota fiscal; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

22/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de DALCI SCHMALZ, 

de R$ 800,00 para R$ 1.755,67. 

 

33. 
Apresentante:  DARI WEIDMANN 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 12.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 30.879,02 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; 

correspondência do art. 22, I, “a”, da LRF; memória de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.098.952 “Compra de soja a fixar”  
 

- 13.008 kg 

000.098.993 “Compra de soja a fixar”  
 

- 10.312 kg 

000.099.032 “Compra de soja a fixar”  
 

- 8.740 kg 

000.100.196 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 3.685,29 2.948,23 kg 

000.104.533 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 4.012,10 3.180 kg 

000.104.491 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 13.896,25 11.014,20 kg  

000.105.800 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 15.700,00 12.000 kg  

000.105.802 “Compra de soja a fixar”  
 

- 7.500 kg 

000.106.055 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 13.803,28 10.417,57 kg 

000.106.406 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 11.114,74 8.182,63 kg 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor DARI WEIDMANN dentre os quirografários, no valor de R$ 

12.000,00; 
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- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS62); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

18/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
62 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de DARI 

WEIDMANN, de R$ 12.000,00 para R$ 27.311,18. 

 

34.  

Apresentante: DULCE BRITTES PEREIRA  

Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 14.360,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 14.360,00 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 
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- pretensão embasada em três notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.099.185 “Compra de soja a fixar” - 

000.100.534 “Compra de soja a fixar” - 

000.084.658 “Compra a fixar” - 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora DULCE BRITTES PEREIRA dentre os quirografários, no valor de 

R$ 14.360,00; 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora a Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida: 

 

 
- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 
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- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."63 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."64 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."65  

 
63 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
64 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
65 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
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 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS66, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 

 
66 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 
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- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62767, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8568, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 

 
67 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
68 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
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incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- ausente divergência quanto à importância do crédito, mantém-se inalterada 

a relação de credores original; 

- consagração do princípio da adstrição ou congruência ao pedido; 

- pretensão não acolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

35.  

Apresentante:  EDSON WUSTH  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 79.185,41 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 152.611,56 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; autorização 

de faturamento; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em três notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.106.374 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

40.750,00 30.000 kg 

000.097.766 “Compra de soja a fixar” -  15.919 kg 

000.097.845 “Compra de soja a fixar” -  12.682 kg  

000.098.822 “Compra de soja a fixar” - 14.366 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor EDSON WUSTH dentre os quirografários, no valor de R$ 79.185,41; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  
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- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS69); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

09/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de EDSON WUSTH, 

de R$ 79.185,41 para R$ 136.650,86. 

 

 
69 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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36.  

Apresentante: EDUARDO CEREZER  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 0,00. 

Pretensão: incluir crédito novo.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 409.388,86 – crédito quirografário. 

 R$ 121.546,95 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; carteira da OAB; autorização para carga/descarga 

nº 42982; notas fiscais; memória de cálculo. 

Resultado:  

-  tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- a pretensão está embasada nos seguintes documentos: 

 
Origem  Valor Classificação almejada 

“insumos agrícolas” – nota 
de carga/descarga nº 42982 

R$ 409.388,86 Quirografária 

“depósito de grãos” R$ 121.546,95 Extraconcursal 

-  no edital do art. 99, § 1º, da LRF, não há crédito em favor do Requerente 

EDUARDO CEREZER; 

- relativamente ao crédito decorrente de “insumos agrícolas”, o Requerente 

apresentou a nota de carga/descarga nº 42.982: 
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- no que se refere ao crédito decorrente de “depósito de grãos”, está 

embasado nas notas fiscais abaixo discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.099.919 “Compra de soja a fixar” - 34.472 kg 

000.100.740 “Compra de soja a fixar” - 19.256 kg 

000.099.905 “Compra de soja a fixar” -  21.305 kg 

000.102.177 “Compra de soja a fixar” -   33.898 kg 

 

- conforme se vê, trata-se de operações de compra e venda de grãos com 

preço a fixar;  

- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nas notas fiscais emitidas pela Falida: 
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- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."70 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 

 
70 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
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aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."71 
_____________________ 
 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."72  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS73, em trecho abaixo transcrito:  

 

 
71 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
72 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
73 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
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d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62774, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8575, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 

 
74 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
75 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
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DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 
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- de resto, a questão da compra dos insumos não está bem documentada, eis 

que inexiste comprovante de pagamento a corroborar suas afirmações;  

- os documentos carreados são frágeis do ponto de vista probatório;  

- por sua vez, quanto à venda de grãos, as operações com preços a fixar 

deveriam ter a quantidade de grãos convertida conforme cotação praticada na 

data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca (Emater/RS76) 

108.931 kg / 60 kg = 1.815,51 sacas de soja 

1.815,51 sacas de soja x 107,35 = R$ 194.894,99  

- nesse aspecto, observa-se que o Requerente limitou a atualização à data do 

pedido de Recuperação Judicial, ao invés da decretação da falência, 

consoante estipula o art. 9º, II, da LRF:  

 

 
 

- ainda assim, a Administração Judicial se atem ao pedido, pelo princípio da 

adstrição ou congruência;  

- habilitação de crédito parcialmente acolhida. 

Providências: 

-  incluir crédito em favor de EDUARDO CEREZER, pela importância de R$ 

121.546,95, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF). 

 

37.  

Apresentante: EDY VERONICA SCHMIDT 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 12.190,67 - crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 24.182,12 – crédito quirografário. 

 
76 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; carteira da OAB; autorização para carga/descarga 

nº 42982; notas fiscais; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em três notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.106.768 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 626,19 461 kg 

000.106.770 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 546,05 402 kg 

000.097.190 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 5.115,60 5.292 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora EDY VERONICA SCHMIDT em conjunto com ROSELI T. 

SCHMIDT OU ROSANE M. SCHMIDT, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 12.190,67; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 
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- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

20/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 

iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário de R$ 12.190,67 para R$ 

21.329,59; 

- dividir o crédito em partes iguais entre os titulares EDY VERONICA 

SCHMIDT, ROSELI T. SCHMIDT e ROSANE M. SCHMIDT, sendo R$ 
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7.109,86 para cada. 

 

38.  

Apresentante: ELAINE MATTES GEHRKE e NELSON GEHRKE 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 25.433,25 - crédito quirografário em favor de NELSON GEHRKE. 

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 44.133,45 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documentos de identidade; comprovante de residência; autorização de 

faturamento; autorização para carga nº 42879; autorização para carga nº 

42878; notas fiscais; memória de cálculo. 

Resultado:  

-  tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- a pretensão está embasada nos seguintes documentos: 

 
Origem  Valor Classificação almejada 

Autorização de faturamento 
nº 032721 

R$ 25.433,25  

Nota fiscal nº 000.106.368 R$ 45.951,06  

Autorização de faturamento 
nº 030901 

R$ 8.052,38  

Autorização carga/descarga 
nº 42879 

R$ 8.312,00 ou  
109 sacas 

 

Autorização de faturamento 
nº 030900 

R$ 10.194,75  

Autorização carga/descarga 
nº 42878 

138 sacas   

 

-  do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor NELSON GEHRKE dentre os créditos quirografários, no valor de R$ 

25.433,25; 
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- pelo que se dessume, pretende o Requerente a habilitação dos valores 

correspondentes à compra de insumos que foram convertidos em soja na data 

da compra: 

 

 
 

- sucede que não houve uma demonstração de que os produtos não foram 

entregues;  

- em complemento, também não se sabe se o preço da compra de insumos 

foi abatido do saldo de grãos detido pelos Requerentes em face da Falida;  

- divergência que vai desacolhida em função da carência de melhores 

elementos;  

- isso não impede que a discussão seja renovada em sede judicial, sob à luz 

do contraditório e da ampla defesa, com intervenção do Ministério Público e 

apreciação pelo Juízo;  

- divergência desacolhida. 

Providências:  

- nada a fazer. 

 

39.  

Apresentante: ELOIR NEUBERGER 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 
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 R$ 12.000,00 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 21.701,26 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; autorização de 

faturamento; notas fiscais; correspondência do art. 22, I, “a”, da LRF; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.105.359 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 5.137,82 3.927 kg 

000.105.957 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 3.554,98 2.683 kg 

000.107.447 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 8.300,00 6.000 kg 

000.107.452 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 4.150,00 3.000 kg  

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ELOIR NEUBERGER dentre os quirografários, no valor de R$ 

12.000,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 
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- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);   

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

15/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ELOIR 

NEUBERGER, de R$ 12.000,00 para R$ 19.272,82. 

 



- 147 - 

 

40.  

Apresentante: ELTON KLEINERT 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 29.813,33 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 67.755,20 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; memória de 

cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.099.389 “Compra de soja a fixar” -  6.997,00 kg 

000.100.615 “Compra de soja a fixar” - 1.714 kg 

000.107.582 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 2.371,03 1.714 kg 

000.107.580 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 9.679,18 6.997 kg 

000.107.578 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 18.881,12 13.649 kg  

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 
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- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ELTON KLEINERT dentre os quirografários, no valor de R$ 

29.813,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS77); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
77 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 



- 149 - 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ELTON 

KLEINERT, de R$ 29.813,33 para R$ 57.794,24. 

 

41.  

Apresentante: ENO BAUER  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 2.474,66 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 5.680,80 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 
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- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.537 “Compra de soja a fixar” - 4.436 kg 

000.097.706 “Compra de soja a fixar” - 10.565 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ENO BAUER dentre os quirografários, no valor de R$ 2.474,66; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 
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LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ENO BAUER, de 

R$ 2.474,66 para R$ 4.845,65. 

 

42.  

Apresentante: ERNI PAPKE 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 19.197,33 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 76.731,95 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; memória de 

cálculo. 

Resultado:  
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.107.171 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 7.133,50 5.188 kg 

000.107.177 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 12.663,75 9.210 kg 

000.102.652 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 7.550,00 6.000 kg 

000.103.989 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 8.185,07 6.592 kg 
 

000.103.991 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 6.096,58 4.910 kg 

000.104.204 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 3.220,88 2.594 kg 

 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ERNI PAPKE dentre os quirografários, no valor de R$ 19.197,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 
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- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

29/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ERNI PAPKE, de 

R$ 19.197,33 para R$ 66.851,53. 

 

43.  

Apresentante:  ERONI LUIZ CONTRI  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 
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 R$ 19.719,05 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 38.979,56 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; 

correspondência do art. 22, I, “a”, da LRF; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.107.673 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 31.035,36 22.435,20 kg 

000.107.675 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 3.786,18 2.737 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor ERONI LUIZ CONTRI dentre os quirografários, no valor de R$ 

19.719,05; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 
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decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

22/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ERONI LUIZ 

CONTRI, de R$ 19.719,05 para R$ 34.287,50. 
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44.  

Apresentante: EVANDRO LUIZ SCHMALZ 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 8.000,00 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 18.202,19 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; 

correspondência do art. 22, I, “a”, da LRF; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.098.187 “Compra de soja a fixar” - 9.421 kg 

000.104.942 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 6.705,00 5.400 kg 

000.107.666 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 13.032,38 9.421 kg 

000.107.815 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 605,00 600 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor EVANDRO LUIZ SCHMALZ dentre os quirografários, no valor de 

R$ 8.000,00; 

 - o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  
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- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS78); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
78 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de EVANDRO LUIZ 

SCHMALZ, de R$ 8.000,00 para R$ 15.526,21. 

 

45.  

Apresentante: FERNANDO ZOLINGER 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 67.861,33 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 208.176,60 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; 

correspondência do art. 22, I, “a”, da LRF; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 
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Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.099.211 “Compra de soja a fixar” - 12.073 kg 

000.099.251 “Compra de soja a fixar” - 11.556 kg 

000.099.388 “Compra de soja a fixar” - 11.955 kg 

000.099.432 “Compra de soja a fixar” - 11.856 kg 

000.099.472 “Compra de soja a fixar” - 11.639 kg 

000.101.058 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 44.162,45 35.807,39 kg 

000.099.608 “Compra de soja a fixar” - 11.642 kg 

000.100.470 “Compra de soja a fixar” - 12.350 kg 

000.101.067 “Compra de soja a fixar” - 1.107 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor FERNANDO ZOLINGER dentre os quirografários, no valor de R$ 

67.861,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS79); 

 
79 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

29/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de FERNANDO 

ZOLINGER, de R$ 67.861,33 para R$ 181.370,64. 

 

46.  
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Apresentante:  FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NUFARM BRASIL  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 0,00.  

Pretensão: incluir crédito novo.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 446.743,19 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

Ata da Assembleia Geral de Cotistas (11/12/2018); Termos de Cessão de 

Direitos Creditórios; duplicatas; nota fiscal; memória de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, II, daquela; 

- no edital do art. 99, § 1º, da LRF, não existe crédito em favor do Requerente 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NUFARM 

BRASIL; 

- a pretensão está embasada nos Termos de Cessão de Direitos Creditórios, 

por meio do qual a NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A 

cedeu ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NUFARM BRASIL, ora Requerente, os seguintes direitos creditórios 

decorrentes de duplicatas mercantis: 

 

 

 

 
 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A dentre 

os quirografários, no valor de R$ 173.488,00; 

- a cessão de crédito é negócio jurídico previsto no art. 286 e seguintes, do 

Código Civil Brasileiro, como forma de transmissão das obrigações;  
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- cabível, portanto, a alteração de titularidade do crédito em favor do 

Requerente FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NUFARM BRASIL: 

 

 
 

- os termos de cessão remetidos contemplam todas as duplicatas, assim 

discriminadas: 

Duplicata nº Valor Vencimento 

1106 R$ 74.000,00 30/05/2019 

13341 R$ 177.210,00 20/05/2019 

3368 R$ 48.888,00 30/05/2019 

3370 R$ 84.000,00 25/05/2019  

 

- a memória de cálculo apresentada está em consonância com os parâmetros 

do art. 9º, II, da LRF, eis que atualizada até a data de decretação da quebra 

(23/07/2020): 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão acolhida. 

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

173.488,00 de titularidade de NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A, inserido dentre os quirografários; 

- incluir crédito em favor de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NUFARM BRASIL, pela importância de R$ 446.743,19, 

dentre os quirografários. 

 

47.  

Apresentante:  GERALDO MASSARO 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 26.085,18 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 57.573,09 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; memória de 

cálculo. 

Resultado: 
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.397 “Compra de soja a fixar” - 7.494 kg 

000.097.932 “Compra de soja a fixar” - 1.843 kg 

000.103.993 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 3.692,58 3.035 kg 

000.104.210 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 3.825,00 3.000 kg 

000.106.076 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 7.950,00 6.000 kg 

000.106.079 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 7.950,00 6.000 kg 

000.107.175 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 4.090,47 2.974,89 kg 

000.107.173 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 22.067,38 16.049 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor GERALDO MASSARO em conjunto com ISABEL ANECI 

MASSARO dentre os quirografários, no valor de R$ 26.085,18; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 
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decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS80); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

07/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 
 

80 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário de R$ 26.085,18 para R$ 

51.693,07; 

- dividir o crédito em partes iguais entre os titulares GERALDO MASSARO e 

ISABEL ANECI MASSARO, sendo R$ 25.846,53 para cada. 

 

48.  

Apresentante:  GYAN DESSOY MENDONÇA 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 20.341,33 - crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 67.699,04 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

carteira de habilitação; comprovante de residência; notas fiscais; memória de 

cálculo. 

Resultado: 

- a pretensão está embasada em diversas notas fiscais emitidas por 

CEREALISTA SERIEMA LTDA.:  

 

 
 

- tendo em vista que nenhuma das notas fiscais apresentadas à Administração 

Judicial tem correspondência com a Falida, não há como reconhecer a 

procedência da pretensão; 
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- isso porque não há qualquer documentação apta a comprovar a relação 

jurídica havida entre o Requerente e a Falida; 

- habilitação de crédito desacolhida.  

Providências: 

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito R$ 20.341,33 

de titularidade de GYAN DESSOY MENDONÇA, inserido dentre os créditos 

quirografários. 

 

49.  

Apresentante:  GILMAR AUGUSTO GOERGEN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 16.377,47 – crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 33.053,39 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados:  habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.105.819 “Compra de soja a fixar” - 6.316 kg  

000.103.696 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 40.489,28 32.391,42 kg 

000.106.768 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 626,19 461 kg 

000.098.297 “Compra de soja a fixar” - 16.135 kg 

000.098.200 “Compra de soja a fixar” - 19.661 kg 
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000.105.818 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 23.136,00 17.683,57 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor GILMAR AUGUSTO GOERGEN dentre os quirografários, no valor 

de R$ 16.377,47; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS81); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e na memória de cálculo; 

- inclusive, as notas dão a entender um volume maior de entrega de grãos em 

favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

 
81 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

20/10/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020:  

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de GILMAR 

AUGUSTO GOERGEN, de R$ 16.377,47 para R$ 29.154,39. 

 

50.  

Apresentante:  HAIRTON GEHRKE  

Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 31.468,00 – crédito quirografário.  

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 31.468,00 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado:  
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em quatro notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.098.888 “Compra de soja a fixar” - 

000.099.604 “Compra de soja a fixar” - 

000.099.641 “Compra de soja a fixar” - 

000.104.535 “Compra de soja a fixar” - 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor HAIRTON GEHRKE dentre os quirografários, no valor de R$ 

31.468,00; 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida: 
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- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."82 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."83 
_____________________ 

 

 
82 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
83 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
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“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."84  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS85, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 

 
84 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 
85 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
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bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62786, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8587, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 

 
86 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
87 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
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depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- ausente divergência quanto à importância do crédito, mantém-se inalterada 

a relação de credores original; 

- consagração do princípio da adstrição ou congruência ao pedido; 

- pretensão não acolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

51.  

Apresentante:  HEDIO MILTON SCHNEIDER 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 0,00.  

Pretensão: incluir crédito novo.  
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Valor declarado pelo credor: 

 R$ 33.316,79 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em uma nota fiscal emitida pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.087.549 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 709,50 660 kg 

- observa-se, porém, que as outras notas fiscais apresentadas não dizem 

respeito à Falida; 

- no edital do art. 99, § 1º, da LRF, não há crédito em favor do Requerente 

HEDIO MILTON SCHNEIDER; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- ocorre que a memória de cálculo está baseada no “valor dos insumos 

adquiridos”, sem qualquer correspondência com a nota fiscal emitida pela 

Falida;  

- bem por isso é que a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício, 

em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF:  
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- incluir crédito em favor de HEDIO MILTON SCHNEIDER, pela importância 

de R$ 1.209,26, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF). 

 

52.  

Apresentante:  HEINZ EDUARDO SCHUNEMANN 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 6.400,00 – crédito quirografário.  

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 16.054,16 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 
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- pretensão embasada em uma nota fiscal emitida pela Falida, assim 

detalhada: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.087.438 “Compra para comerc. à 
vista s/ créd PIS COFINS” 

R$ 4.375,00 4.200 kg 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor HEINZ EDUARDO SCHUNEMANN dentre os quirografários, no 

valor de R$ 6.400,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- a memória de cálculo, contudo, está baseada na quantidade de grãos, sem 

correspondência com aquela indicada na nota fiscal; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

13/11/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de HEINZ EDUARDO 

SCHUNEMANN, de R$ 6.400,00 para R$ 13.693,97. 

 

53.  

Apresentante: HELBERT ARMIN SCHÜNEMANN  

Natureza: pedido de restituição. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 36.060,00 – crédito quirografário.  

Pretensão: reconhecimento do direito à restituição. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 36.060,00 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em uma notas fiscal emitida pela Falida, assim 

detalhada: 
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Nota Fiscal nº Natureza da operação Valor 

000.085.452 “Compra de soja a fixar” - 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor HELBERT ARMIN SCHÜNEMANN dentre os quirografários, no 

valor de R$ 36.060,00; 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem na nota fiscal emitida pela Falida: 

 

 
 

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
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aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."88 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."89 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."90  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade; 

 
88 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
89 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, pág. 353 
90 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, pág. 388 



- 183 - 

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS91, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 

 
91 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. 

O empresário ou administrador de armazém geral que recebe mercadoria fungível para 
depósito pode guardá-la misturada com outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma 
dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação 
de depósito e o decreto de prisão civil. 

Habeas corpus denegado.” 

(4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, unânime, DJU de 
11.6.2001) 
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No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62792, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

 
92 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
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- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8593, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 

 
93 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, 
Julgado em 07/04/2016) 

_______________ 
 

“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 

_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
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com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- ausente divergência quanto à importância do crédito, mantém-se inalterada 

a relação de credores original; 

- consagração do princípio da adstrição ou congruência ao pedido; 

- pretensão não acolhida.   

Providências:  

- nada a fazer. 

 

54.  

Apresentante: HÉLIO RUPPENTHAL 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, § 1º: 

 R$ 0,00.  

Pretensão: incluir crédito novo.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 4.484,92 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; pedido nº 2588; boleto 

bancário; comprovante de pagamento; memória de cálculo. 

Resultado:  
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- no edital do art. 99, § 1º, da LRF, não existe crédito em favor do Requerente 

HÉLIO RUPPENTHAL; 

- a pretensão está embasada no pedido nº 2588, por meio do qual o 

Requerente adquiriu, junto à Falida, adubo e sementes, no valor de R$ 

2.790,00: 

 

 

 

- à Administração Judicial o Requerente apresentou boleto bancário e o 

comprovante de pagamento; 

- no boleto, há referência ao pedido:  

 

 
 

- o comprovante de pagamento traz o número do boleto:  
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- na falta de contraditório, dessume-se que o Requerente comprou insumos 

para a lavoura em data próxima ao ajuizamento da Recuperação Judicial 

(01/10/2018) e não os recebeu;  

- o cálculo apresentado não respeita a data da decretação da quebra 

(23/07/2020), como exige o art. 9º, II, da LRF;  

- procedeu-se, assim, ao recálculo de ofício: 
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- ausente caráter alimentar, privilégio ou garantia, o crédito se aloca dentre os 

quirografários;  

- habilitação de crédito parcialmente acolhida.  

Providências:  

- incluir crédito na importância de R$ 3.865,70, em favor de HÉLIO 

RUPPENTHAL, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF).  
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CRÉDITOS – PARTE 03 



- 1 - 

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS   

  – FASE EXTRAJUDICIAL –   

 (ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 11.101/2005)   

  
PROCESSO: 5000025-77.2018.8.21.0149 
FALIDA:  PRECISÃO AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA: 23/07/2020 

 

55.  

Apresentante: HENRIQUE VALENTIN KLAMT  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 8.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância  do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 12.491,41 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais acostadas pela Requerente, 

assim discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.101.304 “Compra de Soja a Fixar” - 6.000,00 kg 

000.107.472 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 8.300,00 6.000,00 kg 
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- ainda, consta documento, intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

033116, em favor de HENRIQUE VALENTIN KLAMT: 

 

 
 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do credor HENRIQUE VALENTIN KLAMT dentre os quirografários, no valor 

de R$ 8.000,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS1); 

 
1 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente 

devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de HENRIQUE 

VALENTIN KLAMT, de R$ 8.000,00  para R$ 11.308,02. 

56.  
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Apresentante: JESSICA WILDNER TIMM  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 5.297,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 12.053,49 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais acostadas pela Requerente, 

assim discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

25895 
“Compra para 

Comercialização – 
Fixação” 

R$ 3.592,88 2.211,00 kg 

25897 
“Compra para 

Comercialização – 
Fixação” 

R$ 4.332,48 2.704,00 kg 

000.098.128 “Compra de Soja a Fixar” - 3.973,00 kg 

000.107.648 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 5.495,98 3.973,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com a Requerente e a Falida: 
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NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.098.128 “Compra de Soja a Fixar” - 3.973,00 kg 

000.107.648 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 5.495,98 3.973,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora JESSICA WILDNER TIMM dentre os quirografários, no valor de 

R$ 5.297,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS2); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

 
2 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- informou, também, que as notas que não estão em nome da Requerente 

devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JESSICA 

WILDNER TIMM, de R$ 5.297,33  para R$ 10.458,34. 

 

57.  

Apresentante: JOÃO ALBERTO FRANCO  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 51.069,84 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 153.075,44 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 
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Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais acostados pelo Requerente, 

assim discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.099.387 “Compra de Soja a Fixar” --- 10.252,00 kg 

000.098.723 “Compra de Soja a Fixar” 
 

--- 
 

18.397,00 kg 

000.098.655 
 

“Compra de Soja a Fixar” 
 

 
--- 
 

19.464,00 kg 

000.107.091 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 

 
R$ 40.120,02 

 
29.120,02 kg 

000.103.020 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 

 
R$ 14.700,00 

 
12.000,00 kg 

000.107.089 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
 

R$ 12.545,75 9.124,18 kg 

000.097.547 “Compra de Soja a Fixar” --- 17.380,00 kg 

000.097.536 “Compra de Soja a Fixar” --- 16.383,00 kg 

000.103.514 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 16.830,00 13.200,00 kg 

000.102.824 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 21.900,00 18.000,00 kg 
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79547 
“Complemento de Compra 

Grãos – sem Royalt” 
R$ 492,50 --- 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.099.387 “Compra de Soja a Fixar --- 10.252,00 kg 

000.098.723 “Compra de Soja a Fixar --- 18.397,00 kg 

000.098.655 “Compra de Soja a Fixar --- 19.464,00 kg 

000.107.091 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 40.120,02 29.120,02 kg 

000.103.020 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 14.700,00 12.000,00 kg 

000.107.089 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 12.545,75 9.124,18 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora JOÃO ALBERTO FRANCO dentre os quirografários, no valor de 

R$ 51.069,84; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 
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- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS3); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente 

devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 
 

3 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JOÃO ALBERTO 

FRANCO, de R$ 51.069,84 para R$ 132.817,51. 

 

58.  

Apresentante: JOÃO ALFONSO GOERGEN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 5.518,75 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 7.630,87 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.095.654 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 18.571,48 7.275,80 kg 

000.098.768 
 

“Compra de Soja a Fixar” 
 

--- 13.859,00 kg 

000.098.857 
 

“Compra de Soja a Fixar” 
 

--- 14.230,00 kg 

000.098.893 
 

“Compra de Soja a Fixar” 
 

--- 8.808,00 kg 
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000.099.176 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.818,00 kg 

000.099.2015 “Compra de Soja a Fixar” --- 6.807,00 kg 

000.099.639 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.813,00 kg 

000.099.654 “Compra de Soja a Fixar” --- 6.372,00 kg 

000.108.748 “Compra a Fixar” --- 2.989,00 kg 

000.108.819 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 3.238,08 2.989,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora JOÃO ALFONSO GOERGEN dentre os quirografários, no valor de 

R$ 5.518,75; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS4); 

 
4 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

15/09/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JOÃO ALFONSO 

GOERGEN, de R$ 5.518,75 para R$ 7.104,85. 

 

59.  

Apresentante: JOÃO ALFREDO PLETSCH  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 4.400,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 16.523,03 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado:  

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.097.533 “Compra de Soja a Fixar” --- 5.914,00 kg 

000.097.754 “Compra de Soja a Fixar” --- 5.845,00 kg 

000.105.430 
“Compra para comerc. à 

vista s/ Créd. PIS COFINS” 
R$ 10.996,70 8.459,00 kg 

000.170.556 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 1.260,00 700,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da credora JOÃO ALFREDO PLETSCH dentre os quirografários, no valor de 

R$ 4.400,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 
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decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS5); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JOÃO ALFREDO 

 
5 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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PLETSCH, de R$ 5.518,75 para R$ 14.957,70. 

 

60. 

Apresentante: JOÃO BERNARDI  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 32.111,00 – crédito quirografário (em favor de JOAO BERNARDI); 

 R$ 8.000,00 – critério quirografário (em favor de JOAO BERNARDI, 

LOURDES BERNARDI E JOAO BERNARDI JUNIOR); 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 66.208.80 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais acostadas pelo Requerente, 

assim discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

 
25030 

 
“Compra Para 

Comercialização - Fixação” 
 

R$ 5.028,60 3.000 kg 

27224 
“Complemento de Compra 

Grãos – Sem Royalt” 
--- 2.000,00 kg 

000.097.376 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.930,00 kg 

000.097.501 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.733,00 kg 
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3555 
“Compra Para 

Comercialização a Fixar” 
--- 4.797,00 kg 

000.097.751 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.311,00 kg 

000.097.792 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.836,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.376 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.930,00 kg 

000.097.501 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.733,00 kg 

000.097.751 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.311,00 kg 

000.097.792 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.836,00 kg 

 

- ainda, consta documento, intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

032730, em favor de JOAO BERNARDI, LOURDES BERNARDI E JOAO 

BERNARDI JUNIOR: 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do credor JOÃO BERNARDI, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 32.111,00; 

- ainda, não se descuida haver crédito quirografário, conjuntamente em favor 

de JOAO BERNARDI, LOURDES BERNARDI E JOAO BERNARDI JUNIOR, 

pela importância de R$ 8.000,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS6); 

 
6 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente 

devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- em relação à titularidade, considerando que todos os documentos remetidos 

pelo Requerente estão em nome de “JOAO BERNARDI, LOURDES 

BERNARDI E JOAO BERNARDI JUNIOR” e ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir referido crédito em 

partes iguais, consoante art. 257 do Código Civil, in verbis: 

 
“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em 
obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, 
iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.” 
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- pretensão parcialmente acolhida, com desmembramento do crédito ex 

officio. 

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

8.000,00 de titularidade de JOAO BERNARDI, LOURDES BERNARDI E 

JOAO BERNARDI JUNIOR, inserido dentre os quirografários. 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JOAO 

BERNARDI, de R$ 8.000,00 para R$ 19.978,81;  

-  incluir crédito em favor de LOURDES BERNARDI, pela importância de R$ 

19.978,81, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

-  incluir crédito em favor de JOAO BERNARDI JUNIOR, pela importância de 

R$ 19.978,81, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

 

61. 

Apresentante: JOÃO OSCAR RENZ  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 21.729,33 – crédito quirografário (em favor de JOAO OSCAR RENZ 

E HERTHA RENZ). 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 38.405,14 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; documento intitulado 

“Autorização de Faturamento”; memória de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em um único documento, intitulado “Autorização de 

Faturamento”, sob nº 033099, em favor de JOÃO OSCAR RENZ e HERTHA 

RENZ: 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor dos credores JOAO OSCAR RENZ E HERTHA RENZ, dentre os 

quirografários, no valor de R$ 21.729,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- ocorre que não há como atestar com firmeza os valores devidos pela Falida 

aos credores em tela, justamente porque os documentos acostados não 

prestam juízo de liquidez e certeza ao crédito postulado; 

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais e demais documentos enviados serviam apenas para 

comprovar a relação comercial existente, sem compromisso, porém, com a 

fidedignidade das quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- em relação à titularidade, considerando que todos os documentos remetidos 

pelo Requerente estão em nome de “JOAO OSCAR RENZ E HERTHA RENZ” 

e ausente estipulação em sentido contrário, a Administração Judicial entendeu 

por repartir referido crédito em partes iguais, consoante art. 257 do Código 

Civil, in verbis: 

 
“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em 
obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, 
iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.” 

 

- pretensão parcialmente acolhida, com desmembramento do crédito ex 

officio. 

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

21.729,33 de titularidade de JOAO OSCAR RENZ E HERTHA RENZ, inserido 

dentre os quirografários; 

-  incluir crédito em favor de JOAO OSCAR RENZ, pela importância de R$ 

16.661,31, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

-  incluir crédito em favor de HERTHA RENZ, pela importância de R$ 

16.661,31, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF). 

 

62. 

Apresentante: JOÃO ROBERTO GOERGEN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 
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 R$ 49.053,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 71.818,00 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em nota fiscal emitida pela Falida, assim discriminada: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.107.360 
“Compra Para Comer à 

Vista S/ Créd. PIS 
COFINS” 

R$ 49.800,00 36.000,00 kg 

 

- ainda, consta documento, intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

033059, em favor de JOÃO ROBERTO GOERGEN: 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor JOÃO ROBERTO GOERGEN, dentre os quirografários, 

no valor de R$ 49.053,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS7); 

- no caso em tela, tem-se que não houve observância aos parâmetros do art. 

9º, II, da LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

15/09/2020, enquanto a falência data de 23/07/2020; 

- por essa razão, procede-se com recálculo em estrita observância ao art. 9º, 

II, da LRF: 

 

 
 

 
7 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JOÃO ROBERTO 

GOERGEN, de R$ 49.053,00 para R$ 66.867,34. 

 

63. 

Apresentante: JOCÉLIA FRANCO   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 24.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 53.414,99 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.102.848 
“Compra Para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 9.915,83 8.150,00 kg 

000.104.241 
“Compra Para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 14.940,00 12.000,00 kg 

000.102.850 
“Compra Para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 2.555,00 2.100,00 kg 
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000.102.352 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.000,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor da Credora JOCELIA FRANCO, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 24.000,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS8); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

 
8 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JOCELIA 

FRANCO, de R$ 24.000,00 para R$ 46.346,08. 

 

64. 

Apresentante: JOICE FATIMA DESORDI  

Natureza: divergência de classificação. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 32.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: alterar a classificação do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 32.000,00 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 
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- pretensão embasada em duas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas:´ 

 
NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO KG 

000.098.078 “Compra de Soja a Fixar” 16.359,00 kg 

000.080.166 “Compra a Fixar” 10.611,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da Credora JOICE FATIMA DESORDI dentre os quirografários, no valor de 

R$ 32.000,00; 

- concordando com o valor indicado no edital do art. 99, § 1º, da LRF, advoga 

a Credora pela existência de notas fiscais que dariam azo ao direito de 

restituição; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora a Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida;  

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
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fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."9 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."10 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."11  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade;  

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS12, em trecho abaixo transcrito:  

 
9 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
10 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010, 
p. 353 
11 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 388. 
12 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. O empresário ou administrador de 
armazém geral que recebe mercadoria fungível para depósito pode guardá-la misturada com 
outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 
 



- 29 - 

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec. nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 

 
4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação de depósito e o decreto de prisão civil. 
Habeas corpus denegado.” (4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 
AGUIAR, unânime, DJU de 11.6.2001) 
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Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62713, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8514, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 

 
13 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
14 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da 
Trindade, Julgado em 07/04/2016) 
_______________ 

 
“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 
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_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 
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- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- divergência desacolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

65. 

Apresentante: JONAS ANDERSON RECH e ANGÉLICA DA ROSA RECH    

Natureza: habilitação de crédito 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 23.850,00 – crédito quirografário (em favor de JONAS ANDERSON 

RECH); 

 R$ 23.850,00 – crédito quirografário (em favor de ANGELICA DA ROSA 

JABROWSKI RECH); 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 39.600,00 – crédito quirografário (em favor de JONAS ANDERSON 

RECH); 

 R$ 39.600,00 – crédito quirografário (em favor de ANGELICA DA ROSA 

JABROWSKI RECH); 

Documentos apresentados: petição desentranhada dos autos do processo de 

origem. 

Resultado: 

- postulam os Credores a majoração de seus créditos quirografários de R$ 

23.850,00 (para cada um dos Requerentes) para R$ 39.600,00 (para cada um 

dos Requerentes); 

- pois bem, no relatório extrajudicial de verificação de créditos, quando ainda 

se tratava de uma procedimento recuperacional, esta Administração Judicial 

realizou a seguinte análise: 

 
“Apresentante: JONAS ANDERSON RECH e ANGELICA DA 
ROSA JABROWSKI RECH 
Natureza: habilitação de crédito. 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º: - 
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Pretensão: inclusão de crédito novo. 
Valor declarado pelo credor: R$ 47.700,00 
Documentos apresentados: petição e nota fiscal eletrônica nº 
106.136. 
Contraditório: não houve. 
Resultado:  
- os Requerentes sustentam possuir um crédito junto à 
Recuperanda na monta de R$ 47.700,00 pela entrega da quantia 
certa de 36.000 kg de soja a granel; 
- como a nota que dá origem ao crédito foi emitida anteriormente 
ao ajuizamento da Recuperação Judicial, não há dúvidas de que se 
trata de crédito a ela sujeito (art. 49, da LRF); 
- a nota foi emitida em nome de ambos os Requerentes que são 
casados entre si; 
- ausente qualquer causa extintiva, modificativa ou suspensiva do 
crédito perseguido; 
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui 
tratamento diferenciado estabelecido pela Lei, enquadra-se dentre 
os quirografários; 
- habilitação que merece ser acolhida, com a divisão do valor entre 
os Requerentes. 
Providências: 
- incluir crédito em favor de JONAS ANDERSON RECH na 
importância de R$ 23.850,00, dentre os quirografários; 
-  incluir crédito em favor de ANGELICA DA ROSA JABROWSKI 
RECH na importância de R$ 23.850,00, dentre os quirografários.” 

 

- ocorre que, neste momento, os Requerentes argumentam “que o valor da 

saca de soja devido aos Requerente, deve ser o valor do preço do dia da 

habilitação que ocorreu em 17 de setembro de 2020, conforme Evento 101 

dos autos, cujo preço da saca de soja 60 kg nessa data era de R$ 132,00, 

perfazendo, então, o crédito dos Requerentes em R$ 79.200,00” (sic);  

- todavia, depreende-se da leitura da nota fiscal carreada pelos Requerente 

que se trata de operação de compra e venda de grãos com preço já fixado, 

senão vejamos: 
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- sendo assim, não há como acolher a tese de cálculo suscitada pelos 

Requerentes, visto que a Administração Judicial entende ser aplicável apenas 

às hipóteses de compra e venda de grãos com valor a fixar, do que não se 

trata no presente caso; 

- portanto, no entender da Administração Judicial, as operações com preço já 

fixado devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a 

data da decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros 

(1% ao mês simples);  

- ato subsequente, a Administração Judicial promoveu recálculo de ofício, 

atualizando respectivo valor constante na nota fiscal até 23/07/2020, data de 

decretação de quebra da Falida, em consonância ao previsto no art. 9º, II, da 

LRF: 

 

 
 

- como se vê acima, deve ser habilitado o valor de R$ 33.431,92 em favor de 

cada um dos Requerentes; 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JONAS 

ANDERSON RECH, de R$ 23.850,00 para R$ 33.431,92. 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ANGELICA DA 

ROSA JABROWSKI RECH, de R$ 23.850,00 para R$ 33.431,92. 

 

66. 

Apresentante: JORGE ANTÔNIO FABRIN  

Natureza: divergência de classificação. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 22.157,98 – crédito quirografário. 

Pretensão: alterar a classificação do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 22.157,98 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO KG 

000.099.640 “Compra de Soja a Fixar” 3.482,00 kg 

000.099.248 “Compra de Soja a Fixar” 3;779,00 kg 

000.099.232 “Compra de Soja a Fixar” 4.312,00 kg 

000.099.049 “Compra de Soja a Fixar” 3.011,00 kg 
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000.099.050 “Compra de Soja a Fixar” 5.355,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do Credor JORGE ANTÔNIO FABRIN, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 22.157,98; 

- concordando com o valor indicado no edital do art. 99, § 1º, da LRF, advoga 

o Credor pela existência de notas fiscais que dariam azo ao direito de 

restituição; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida;  

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."15 
_____________________ 

 

 
15 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 



- 38 - 

“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."16 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."17  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade;  

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS18, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 

 
16 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010, 
p. 353 
17 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 388. 
18 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. O empresário ou administrador de 
armazém geral que recebe mercadoria fungível para depósito pode guardá-la misturada com 
outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 
4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação de depósito e o decreto de prisão civil. 
Habeas corpus denegado.” (4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 
AGUIAR, unânime, DJU de 11.6.2001) 
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a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec. nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
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contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62719, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8520, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 

 
19 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
20 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da 
Trindade, Julgado em 07/04/2016) 
_______________ 

 
“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 
_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
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DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

 

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- divergência desacolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 
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67. 

Apresentante: JORGE LEANDRO GEHRKE  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 1.255,95 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 2.884,16 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

21339 
“Compra para 

Comercialização – a Fixar) 
--- 5.186,00 kg 

21375 
“Compra para 

Comercialização – a Fixar) 
--- 3.466,00 kg 

23343 
“Compra para 

Comercialização – a Fixar) 
--- 8.652,00 kg 

000.097.322 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.917,00 kg 

000.104.335 
“Compra para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 964,60 780,00 kg 
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000.106.164 
“Compra para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 3.994,93 3.015,04 kg 

000.108.324 
“Compra para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 243,00 180,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.322 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.917,00 kg 

000.104.335 
“Compra para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 964,60 780,00 kg 

000.106.164 
“Compra para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 3.994,93 3.015,04 kg 

000.108.324 
“Compra para Comerc. A 

Vista S/ Cred. PIS 
COFINS” 

R$ 243,00 180,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do credor JORGE LEANDRO GEHRKE, dentre os quirografários, no 

valor de R$ 1.255,95; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 
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decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS21); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente 

devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 

 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

 
21 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JORGE 

LEANDRO GEHRKE, de R$ 1.255,95 para R$ 2.502,47. 

 

68. 

Apresentante: JOSÉ FRACARO  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 17.376,17 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 39.889,19 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.057.361 
“Compra 

Produtor/Parcel./Integração” 
R$ 7.979,51 --- 

000.059.550 
“Compra 

Produtor/Parcel./Integração” 
R$ 11.727,33 --- 

000.060.895 
“Compra 

Produtor/Parcel./Integração” 
R$ 12.255,48 --- 

000.098.270 “Compra de Soja a Fixar” --- 9.582,00 kg 
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000.106.477 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 4.920,00 3.600,00 kg 

000.106.479 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 13.095,40 9.582,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.098.270 “Compra de Soja a Fixar” --- 9.582,00 kg 

000.106.477 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 4.920,00 3.600,00 kg 

000.106.479 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 13.095,40 9.582,00 kg 

 

- ainda, consta documento, intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

032776 e 032777, em favor de JOSE FRACARO; 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do credor JOSÉ FRACARO, dentre os quirografários, no valor de R$ 

17.376,17; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 
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decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS22); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente 

devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

 
22 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de JOSE FRACARO, 

de R$ 17.376,17 para R$ 34.610,27. 

 

69. 

Apresentante: JOSÉ GENTIL TAMIOZZO  

Natureza: divergência de classificação. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 53.812,00 – crédito quirografário (em nome de JOSE GENTIL 

TAMIOZZO E NELI ANA TAMIOZZO). 

Pretensão: alterar a classificação do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 53.812,00 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em diversas notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 
NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO KG 

000.098.211 “Compra de Soja a Fixar” 9.071,00 kg 

000.099.204 “Compra de Soja a Fixar” 8.013,00 kg 

000.099.233 “Compra de Soja a Fixar” 6.835,00 kg 

000.099.137 “Compra de Soja a Fixar” 8.484,00 kg 

000.099.400 “Compra de Soja a Fixar” 8.151,00 kg 
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- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

dos Credores JOSE GENTIL TAMIOZZO E NELI ANA TAMIOZZO, dentre os 

quirografários, no valor de R$ 53.812,00; 

- concordando com o valor indicado no edital do art. 99, § 1º, da LRF, advoga 

o Credor pela existência de notas fiscais que dariam azo ao direito de 

restituição; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida;  

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."23 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 

 
23 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
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no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."24 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."25  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade;  

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS26, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 

 
24 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010, 
p. 353 
25 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 388. 
26 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. O empresário ou administrador de 
armazém geral que recebe mercadoria fungível para depósito pode guardá-la misturada com 
outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 
4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação de depósito e o decreto de prisão civil. 
Habeas corpus denegado.” (4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 
AGUIAR, unânime, DJU de 11.6.2001) 
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a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec. nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
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contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62727, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8528, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 

 
27 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
28 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da 
Trindade, Julgado em 07/04/2016) 
_______________ 

 
“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 
_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
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DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

 

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- divergência desacolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 
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70. 

Apresentante: JOSÉ GUILHERME SULZBACH SCHMIDT  

Natureza: divergência de classificação. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 8.000,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: alterar a classificação do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 8.000,00 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em uma única nota fiscal emitida pela Falida, assim 

discriminada: 

 
NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO KG 

000.100.670 “Compra de Soja a Fixar” 6.000,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do Credor JOSE GUILHERME SULBACH SCHMIDT, dentre os quirografários, 

no valor de R$ 8.000,00; 

- concordando com o valor indicado no edital do art. 99, § 1º, da LRF, advoga 

o Credor pela existência de notas fiscais que dariam azo ao direito de 

restituição; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  

- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida;  
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- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."29 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."30 
_____________________ 

 

 
29 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
30 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010, 
p. 353 
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“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."31  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade;  

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS32, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 

 
31 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 388. 
32 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. O empresário ou administrador de 
armazém geral que recebe mercadoria fungível para depósito pode guardá-la misturada com 
outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 
4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação de depósito e o decreto de prisão civil. 
Habeas corpus denegado.” (4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 
AGUIAR, unânime, DJU de 11.6.2001) 
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outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec. nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 
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- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62733, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8534, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 

 
33 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
34 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da 
Trindade, Julgado em 07/04/2016) 
_______________ 

 
“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 
_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
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empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

 

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- divergência desacolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

71. 

Apresentante: JOSÉ RENATO POTENZA E CIA LTDA.  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: --- 

Pretensão: alterar a classificação do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 445.483,03 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; memória de 

cálculo; contrato social; documento de reconhecimento de dívida. 

Resultado: 
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- postula a Credora a habilitação de crédito quirografário pela importância de 

R$ 445.483,03, consubstanciada em nota promissória devidamente 

acompanhada de confissão de dívida por serviços de frete prestados à Falida; 

- no presente caso, a Credora acostou inúmeras notas fiscais que comprovam 

efetivamente a prestação de serviços de frete em favor da Falida;  

- além do mais, constata-se a efetiva existência da nota promissória nº 

001/2019, na qual a Falida se comprometeu a pagar à Credora a quantia 

líquida, certa e exigível de R$ 445.483,03 em 16 de dezembro de 2019; 

- pois bem, a nota promissória é um título de crédito, previsto no Decreto nº 

2044/1908, na Lei Uniforme de Genebra, de 1930, posteriormente adotada 

pelo Brasil (Decreto nº 57.663/1966) na qual prevê em seu artigo 75 todos os 

requisitos para a sua emissão e validade; 

- além do mais, não se descuida da existência de termo de confissão de dívida 

firmado em 16/12/2019, no qual a Falida reconheceu como legais e devidos 

os valores decorrentes das notas fiscais, todas na importância total de R$ 

445.483,03, sendo, ainda, firmada a nota promissória acima mencionada: 

 

 
 

- sendo, portanto, título de executivo extrajudicial, nos termos de art. 784, I, 

do CPC, e não havendo nenhuma causa modificativa, extintiva ou impeditiva, 

dever ser habilitado respectivo crédito no âmbito do procedimento falimentar; 
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- no que tange ao quantum debeatur, considerando que se trata de crédito 

atualizado até 11/12/2019, não há que falar em infração ao disposto no art. 

9º, II, da LRF; 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão acolhida. 

Providências: 

-  incluir crédito em favor de JOSÉ RENATO POTENZA E CIA LTDA., pela 

importância de R$ 445.483,03, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

 

72. 

Apresentante: JOSÉ VALDIR CASAROTTO  

Natureza: divergência de valor.  

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 16.210,65 – crédito quirografário (em favor de JOSE VALDIR 

CASAROTTO - CLARINDA MARLENE CARRE CASAROTTO) 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 35.823,00 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.101.289 “Compra de Soja a Fixar” --- 5.229,30 kg 
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000.101.287 “Compra de Soja a Fixar” --- 6.770,70 kg 

000.101.643 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 6.536,62 5.229,30 kg 

000.101.641 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 8.463,38 6.770,70 kg 

29713 
“Compra Para 

Comercialização” 
R$ 3.890,98 2.974,00 kg 

29717 
“Compra Para 

Comercialização” 
R$ 3.807,05 2.917,00 kg 

000.096.890 “Compra de Soja a Fixar” ---  8.797,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.101.289 “Compra de Soja a Fixar” --- 5.229,30 kg 

000.101.287 “Compra de Soja a Fixar” --- 6.770,70 kg 

000.101.643 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 6.536,62 5.229,30 kg 

000.101.641 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 8.463,38 6.770,70 kg 

000.096.890 “Compra de Soja a Fixar” ---  8.797,00 kg 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor dos credores JOSE VALDIR CASAROTTO - CLARINDA MARLENE 

CARRE CASAROTTO, dentre os quirografários, no valor de R$ 16.210,65; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS35); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente 

devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 
35 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- em relação à titularidade, considerando que todos os documentos remetidos 

pelo Requerente estão em nome de “JOSE VALDIR CASAROTTO - 

CLARINDA MARLENE CARRE CASAROTTO” e ausente estipulação em 

sentido contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir referido 

crédito em partes iguais, consoante art. 257 do Código Civil, in verbis: 

 
“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em 
obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, 
iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.” 

 

- pretensão parcialmente acolhida, com desmembramento do crédito ex 

officio. 

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

16.210,65 de titularidade de JOSE VALDIR CASAROTTO - CLARINDA 

MARLENE CARRE CASAROTTO, inserido dentre os quirografários; 

-  incluir crédito em favor de JOSE VALDIR CASAROTTO, pela importância 

de R$ 16.214,64, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

-  incluir crédito em favor de CLARINDA MARLENE CARRE CASAROTTO, 

pela importância de R$ 16.214,64, dentre os quirografários (art. 83, VI, da 

LRF). 
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73. 

Apresentante: LEONIR CARRÉ  

Natureza: divergência de classificação. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 46.901,60 – crédito quirografário. 

Pretensão: alterar a classificação do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 46.901,60  – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em uma única nota fiscal emitida pela Falida, assim 

discriminada: 

 
NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO KG 

000.098.856 “Compra de Soja a Fixar” 16.216,00 kg 

000.081.395 “Compra a Fixar” 24.058,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do Credor LEONIR CARRÉ, dentre os quirografários, no valor de R$ 

46.901,60; 

- concordando com o valor indicado no edital do art. 99, § 1º, da LRF, advoga 

o Credor pela existência de notas fiscais que dariam azo ao direito de 

restituição; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de compra e venda 

de grãos com preço a fixar;  
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- muito embora o Requerente tenha reivindicado a condição de depositante, 

tal não se extrai do acervo documental carreado. Afinal, não há tal referência 

nos blocos de produtor, nem nas notas fiscais emitidas pela Falida;  

- acaso a operação se enquadrasse como depósito, ainda assim há certa 

divergência doutrinária acerca da qualificação do contrato de depósito em 

grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."36 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."37 

 
36 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
37 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010, 
p. 353 
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_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."38  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade;  

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS39, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 

 
38 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 388. 
39 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. O empresário ou administrador de 
armazém geral que recebe mercadoria fungível para depósito pode guardá-la misturada com 
outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 
4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação de depósito e o decreto de prisão civil. 
Habeas corpus denegado.” (4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 
AGUIAR, unânime, DJU de 11.6.2001) 
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apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec. nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
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também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62740, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8541, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 

 
40 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
41 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da 
Trindade, Julgado em 07/04/2016) 
_______________ 

 
“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 
_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
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apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

 

- tendo em vista o privilégio outorgado à restituição, suas hipóteses de 

cabimento devem ser interpretadas restritivamente; 

- dessa forma, entende-se improcedente a restituição almejada; 

- divergência desacolhida.  

Providências:  

- nada a fazer. 

 

74. 

Apresentante: LIZIANE GEHRKE  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 11.508,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 21.780,39 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pela Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.036.713 
“Compra Para 

Comercialização” 
--- 23.092,63 kg 

22660 
“Compra Para 

Comercialização - Fixação” 
R$ 7.628,17 4.948,00 kg 

000.103.585 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 1.410,00 1.200,00 kg 

000.104.019 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 7.450,00 6.000,00 kg 

000.106.317 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 10.530,00 7.800,00 kg 

000.106.863 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 3.667,50 2.700,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.103.585 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 1.410,00 1.200,00 kg 
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000.104.019 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 7.450,00 6.000,00 kg 

000.106.317 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 10.530,00 7.800,00 kg 

000.106.863 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 3.667,50 2.700,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor da Credora LIZIANE GEHRKE, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 11.508,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, ainda que não se verifica no caso em discussão, as operações 

com preços a fixar devem ter a quantidade de grãos convertida conforme 

cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca 

(Emater/RS42); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

 
42 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até set./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de LIZIANE 

GEHRKE, de R$ 11.508,00 para R$ 20.783,35. 

 

75. 

Apresentante: LORAINE SCHUNEMANN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 4.490,66 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância de crédito. 

Valor declarado pelo credor: 
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 R$ 41.678,90 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.104.097 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 11.325,00 9.000,00 kg 

000.104.229 “Compra de Soja a Fixar” --- 6.368,00 kg 

000.104.231 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 3.735,00 3.000,00 kg 

000.105378 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 15.300,00 12.000,00 kg 

000.107.506 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 2.254,83 1.630,00 kg 

000.107.509 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 9.908,82 7.163,00 kg 

000.107.511 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 7.269,42 5.255,00 kg 

000.102.025 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 15.100,00 12.000,00 kg 

000.102.336 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 15.300,00 12.000,00 kg 
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000.103.412 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 24.208,33 20.750,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor da Credora LORAINE SCHUNEMANN, dentre os quirografários, no 

valor de R$ 4.490,66; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS43); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

 
43 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de LORAINE 

SCHUNEMANN, de R$ 4.490,66 para R$ 37.730,40. 

 

76. 

Apresentante: LUCIANA MARIA FRIZ SPIES  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 7.117,89 – crédito quirografário (em favor de EDEMILSON ROQUE 

SPIES E LUCIANA MARIA FRITZ SPIES); 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 16.374,48 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000022296 “Fixação De Compra” R$ 2.884,53 2.177,00 kg 

000.101.2227 “Compra de Soja a Fixar” --- 3.631,00 kg 

000.101.315 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 3.213,00 2.520,00 kg 

000.101.959 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 1.407,27 1.111,00 kg 

000.103.364 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.800,00 kg 

000.103.363 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.380,00 kg 

000.103.362 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.420,00 kg 

000.103.745 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 8.833,90 7.361,58 kg 

000.104.567 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 20.625,00 16.500,00 kg 

000.105.989 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 10.335,00 7.800,00 kg 

000.096.527 “Compra de Soja a Fixar” --- 10.668,00 kg 
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000.096.761 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 2.055,00 1.800,00 kg 

000.099.810 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 7.650,00 6.000,00 kg 

000.100.681 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 3.537,20 2.868,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.101.315 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 3.213,00 2.520,00 kg 

000.101.959 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 1.407,27 1.111,00 kg 

000.103.364 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.800,00 kg 

000.103.363 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.380,00 kg 

000.103.362 “Compra de Soja a Fixar” --- 12.420,00 kg 

000.103.745 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 8.833,90 7.361,58 kg 

000.104.567 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 20.625,00 16.500,00 kg 

000.105.989 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 10.335,00 7.800,00 kg 

000.096.527 “Compra de Soja a Fixar” --- 10.668,00 kg 
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000.096.761 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 2.055,00 1.800,00 kg 

000.099.810 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 7.650,00 6.000,00 kg 

000.100.681 
“Compra Para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 3.537,20 2.868,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor dos Credores EDEMILSON ROQUE SPIES E LUCIANA MARIA 

FRITZ SPIES, dentre os quirografários, no valor de R$ 7.117,89; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS44); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

 
44 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome da Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- em relação à titularidade, considerando que todos os documentos remetidos 

pelo Requerente estão em nome de “EDEMILSON ROQUE SPIES E 

LUCIANA MARIA FRITZ SPIES” e ausente estipulação em sentido contrário, 

a Administração Judicial entendeu por repartir referido crédito em partes 

iguais, consoante art. 257 do Código Civil, in verbis: 

 
“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em 
obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, 
iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.” 

 

- pretensão parcialmente acolhida, com desmembramento do crédito ex 

officio. 

Providências:  
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- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

7.117,89 de titularidade de EDEMILSON ROQUE SPIES E LUCIANA MARIA 

FRITZ SPIES, inserido dentre os quirografários; 

-  incluir crédito em favor de EDEMILSON ROQUE SPIES, pela importância 

de R$ 7.103,75, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

-  incluir crédito em favor de LUCIANA MARIA FRITZ SPIES, pela importância 

de R$ 7.103,75, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF). 

 

77. 

Apresentante: LUCIDIO GOERGEN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 35.869,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 68.810,35 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada na nota fiscal abaixo discriminada: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000019921 “Fixação De Compra” --- 5.998,98 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas referida nota fiscal fora emitida por 

AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A., não tendo, portanto, qualquer relação 

comercial com a Falida; 
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- de qualquer forma, acostou documento intitulado “Autorização de 

Faturamento”, sob nº 032854, em favor de LUCIDIO GOERGEN e TANIA 

MARISE GOERGEN: 

  

 
 

- ainda, apresentou outro documento sob mesmo título, contudo, em favor de 

RENATO PAULO SULSBACH, não tendo, portanto, relação comercial entre a 

Requerente e a Falida;  

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor dos Credores EDEMILSON ROQUE SPIES E LUCIANA MARIA 

FRITZ SPIES, dentre os quirografários, no valor de R$ 7.117,89; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- ocorre que não há como atestar com firmeza os valores devidos pela Falida 

à credora em tela, justamente porque os documentos acostados não prestam 

juízo de liquidez e certeza ao crédito postulado; 

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais e demais documentos enviados serviam apenas para 

comprovar a relação comercial existente, sem compromisso, porém, com a 

fidedignidade das quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao valor com referência ao Credor (R$ 51.824,04), atualizando tão somente o 
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valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF, eis 

que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de LUCIDIO 

GOERGEN, de R$ 35.869,00 para R$ 46.914,43. 

 

78. 

Apresentante: MARCIO ANDRÉ ZARDIN  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 38.650,66 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 79.625,37 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; notas 

fiscais. 

Resultado: 
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.106.966 
“Compra para 

Comercialização – Fixação” 
R$ 39.375,37 28.988,00 kg 

000.106.287 
“Compra para 

Comercialização – Fixação” 
R$ 40.250,00 30.000,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do Credor MARCIO ANDRÉ ZARDIN dentre os quirografários, no valor de R$ 

38.650,66; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição;  

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- in casu, embora o Credor afirme que o valor de R$ 79.625,37 está atualizado 

até a “data da decretação da Recuperação Judicial”, não traz nenhuma 

memória de cálculo para comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c 

art. 9º, III, da LRF; 

- sem embargos, a Administração Judicial promoveu recálculo de ofício, 

alcançando a monta de R$ 109.720,97 se atualizado até 23/07/2020, data de 

decretação de quebra da Falida: 
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- de qualquer forma, a Administração Judicial fica adstrita ao pedido, pelo 

princípio da congruência ou adstrição, razão pela qual entende pela 

procedência da majoração postulada; 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão acolhida. 

Providências 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de MARCIO ANDRÉ 

ZARDIN, de R$ 38.650,66 para R$ 79.625,37. 

 

79. 

Apresentante: MARCOS ANTONIO DIDONE  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 11.322,66 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 24.769,68 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 



- 90 - 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

21795 
“Compra para 

Comercialização – Fixação” 
R$ 13.268,97 8.882,00 kg 

481203 
“Compra para 

Comercialização – Fixação” 
R$ 18.339,60 12.000,00 kg 

000.098.012 “Compra de Soja a Fixar” --- 8.492,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.098.012 “Compra de Soja a Fixar” --- 8.492,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor MARCOS ANTONIO DIDONE, dentre os quirografários, 

no valor de R$ 11.322,66; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor a fixar;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 
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decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS45); 

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de MARCOS 

ANTONIO DIDONE, de R$ 11.322,66 para R$ 22.423,09. 

 
45 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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80. 

Apresentante: MARCOS AURÉLIO DRESSLER  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 5.109,60 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 11.182,35 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.097.828 “Compra de Soja a Fixar” --- 3.565,00 kg 

000.099.356 “Compra de Soja a Fixar” --- 7.522,00 kg 

000.099.467 “Compra de Soja a Fixar” --- 7.754,00 kg 

000.099.685 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 7.650,00 6.000,00 kg 

000.099.762 “Compra de Soja a Fixar” --- 2.954,00 kg 
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000.102.058 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 3.173,52 2.522,00 kg 

000.102.064 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 15.100,00 12.000,00 kg 

000.106.801 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 571,86 421,00 kg 

000.106.805 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 5.053,00 3..720,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor MARCOS AURÉLIO DRESSLER, dentre os 

quirografários, no valor de R$ 5.109,60; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS46); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

 
46 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de MARCOS 

AURÉLIO DRESSLER, de R$ 5.109,60 para R$ 10.122,97. 

 

81. 

Apresentante: MARCOS KRELING  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 7.166,40 – crédito quirografário; 
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Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 15.307,80 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em nota fiscal emitida pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.104.380 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 4.662,40 3.720,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor MARCOS KRELING, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 7.166,40; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, ainda que não se verifica no caso em discussão, as operações 

com preços a fixar devem ter a quantidade de grãos convertida conforme 
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cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca 

(Emater/RS47); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume menor de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de MARCOS 

KRELING, de R$ 7.166,40 para R$ 13.281,97. 

 

 
47 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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82. 

Apresentante: MARIA JUNG  

Natureza: divergência de classificação. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 15.176,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: alterar a classificação do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 15.176,00 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em nota fiscal emitida pela Falida, assim discriminada:´ 

 
NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO KG 

000.070.103 “Entrada de Mercadoria 
Recebida Para Depósito 

em De” 

16.134,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

da Credora MARIA JUNG  dentre os quirografários, no valor de R$ 15.176,00; 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de depósito de 

mercadoria (soja); 

- a Requerente reivindicou a condição de depositante, o que se extrai do 

acervo documental carreado. Afinal, se vê tal referência nos blocos de 

produtor e nas notas fiscais emitidas pela Falida: 
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- não se desconhece a divergência doutrinária acerca da qualificação do 

contrato de depósito em grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."48 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 
aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."49 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 

 
48 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
49 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010, 
p. 353 
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fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."50  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade;  

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS51, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 
b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec. nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 

 
50 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 388. 
51 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. O empresário ou administrador de 
armazém geral que recebe mercadoria fungível para depósito pode guardá-la misturada com 
outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 
4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação de depósito e o decreto de prisão civil. 
Habeas corpus denegado.” (4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 
AGUIAR, unânime, DJU de 11.6.2001) 
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Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 
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- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62752, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8553, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 
veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 

 
52 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
53 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da 
Trindade, Julgado em 07/04/2016) 
_______________ 

 
“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 
_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
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incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- a Administração Judicial se filia a tal entendimento, desde que comprovado 

o contrato de depósito, como na espécie;  

- considerando que inexistem os grãos a serem restituídos, a espécie se 

amolda ao art. 86, I, da LRF;   

- quanto ao valor, não foi controvertido pelo Requerente; 

- divergência acolhida.  

Providências:  

- transferir o montante de R$ 15.176,00 para as restituições (art. 86, I, da LRF). 

 

83. 

Apresentante: MARTA GUVERT TREMEA 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 77.815,66 – crédito quirografário; 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 119.855,68 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; termo de 

confissão de dívida; memória de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.106.158 “Compra de Soja a Fixar” --- 18.100,00 kg 

000.106.157 “Compra de Soja a Fixar” --- 22.260,00 kg 

000.106.156 “Compra de Soja a Fixar” --- 22.260,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor da Credora MARTA GUVERT TREMEA, dentre os quirografários, no 

valor de R$ 77.815,66; 

- versando a pretensão sobre a importância de crédito já existente no edital 

do art. 99, § 1º, da LRF, melhor se amoldaria a uma divergência; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar; 

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 
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- no entender da Administração Judicial, as operações com preços a fixar 

devem ter a quantidade de grãos convertida conforme cotação praticada na 

data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca (Emater/RS54); 

- de qualquer sorte, a Requerente apresentou Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento, do qual se extrai a confissão 

de dívida no valor de R$ 77.815,66: 

 

 
 

- o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento 

foi firmado em 12/12/2019, com previsão de pagamento para o dia 

30/04/2020; 

- para fins de atualização, o cálculo deve estar em consonância com os 

parâmetros do art. 9º, II, da LRF; 

- bem por isso é que a Administração Judicial realizou o recálculo de ofício: 

 

 
 

 
54 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de MARTA GUBERT 

TREMEA, de R$ 77.815,66 para R$ 82.728,25. 

 

84. 

Apresentante: MAURI LUIS BAUER E ALICE MALLMANN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 2.504,40 – crédito quirografário (em nome de MAURI LUIS BAUER); 

Pretensão: majoração da importância do crédito 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 14.860,84 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais abaixo discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000031636 
“Outra Entr. De Merc. Ou 

Prest.” 
R$ 300,00 250,00 kg 

000031680 
“Compra para 

Comercialização” 
R$ 1.420,00 1.200,00 kg 
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- todavia, observa-se que referidas notas fiscais foram emitidas por AURELIO 

GOETTEMS, não indicando, portanto, qualquer relação comercial com a 

Falida; 

- de qualquer forma, acostaram documento intitulado “Autorização de 

Faturamento”, sob nº 032863 e 033192, em favor de MAURI LUIS BAUER: 

  

 
 

 
 

- ainda, consta documento intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

032862, em favor de ALICE MALLMANN: 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor MAURI LUIS BAUER, dentre os quirografários, no valor 

de R$ 2.504,40; 

- de toda sorte, nada consta em favor de ALICE MALLMANN no edital do art. 

99, parágrafo único, da LRF; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- ocorre que não há como atestar com firmeza os valores devidos pela Falida 

aos Credores em tela, justamente porque os documentos acostados não 

prestam juízo de liquidez e certeza ao crédito postulado; 

- em contato com a procuradora dos Requerentes, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais e demais documentos enviados serviam apenas para 

comprovar a relação comercial existente, sem compromisso, porém, com a 

fidedignidade das quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- por fim, registra-se que, não havendo maiores elementos que permitem 

segregar respectivo crédito, impõe-se habilitá-lo em nome conjunto de 

“MAURI LUIS BAUER E ALICE MALLMANN”, tal como postulado pelos 

Requerentes; 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

2.504,40 de titularidade de MAURI LUIS BAUER, inserido dentre os 

quirografários; 

- incluir crédito em favor de “MAURI LUIS BAUER E ALICE MALLMANN”, pela 

importância de R$ 13.452,98, dentre os quirografários. 

 

85. 

Apresentante: MIRCON AIRTO KERN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 36.385,54 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 58.110,97 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em nota fiscal emitida pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.106.495 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 36.939,63 27.029,00 kg 

 

- ainda, consta documento intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

032791, em favor de MIRCON AIRTO KERN, NAIR KERN,, TIAGO R. KERN 

E TAIS R. KERN: 

 

 
 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor MIRCON AIRTO KERN, dentre os quirografários, no valor 

de R$ 36.385,54; 



- 111 - 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- seja como for, por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial 

fica adstrita ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando 

tão somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, 

II, da LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até 

nov./2020, enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de MIRCON AIRTO 

KERN, de R$ 36.385,54 para R$ 50.420,60. 
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86. 

Apresentante: NELCI GEHRKE   

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 17.484,00 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 28.407,24 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pela Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.010.488 “Compra de Mercadorias” R$ 16.866,04 12.338,00 kg 

000.036.219 
“Outra Entr. De Merc. Ou 

Prest.” 
R$ 1.500,00 6.000,00 kg 

000.037.688 
“Compra para 

Comercialização” 
R$ 10.550,00 6.000,00 kg 

000.100.428 “Compra de Soja a Fixar” --- 9000,00 kg 

000.105.973 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 23.850,00 18.000,00 kg 

000.107.377 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 5.689,65 4.113,00 kg 
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000.107.375 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 12.450,00 9.000,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com a Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.100.428 “Compra de Soja a Fixar” --- 9.000,00 kg 

000.105.973 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 23.850,00 18.000,00 kg 

000.107.377 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 5.689,65 4.113,00 kg 

000.107.375 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 12.450,00 9.000,00 kg 

 

- ainda, consta documento intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

033069 e 033068, em favor de NELCI GEHRKE: 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor da Credora NELCI GEHRKE, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 17.484,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 
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- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS55); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome da Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

 
55 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de NELCI GEHRKE, 

de R$ 17.484,00 para R$ 24.666,26. 

 

87. 

Apresentante: NELI PIERINA MENEGOL KRONBAUER  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 47.745,33 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 74.943,80 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pela Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.031.666 
“Compra para 

Comercialização” 
R$ 11.667,00 15.556,00 kg 

000.097.269 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.993,00 kg 

000.097.791 “Compra de Soja a Fixar” --- 3.260,00 kg 
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000.098.933 “Compra de Soja a Fixar” --- 3.392,00 kg 

000.107.567 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 15.197,30 10.986,00 kg 

000.107.572 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 18.863,13 13.636,00 kg 

000.107.570 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 14.072,65 14.072,65 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com a Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.269 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.993,00 kg 

000.097.791 “Compra de Soja a Fixar” --- 3.260,00 kg 

000.098.933 “Compra de Soja a Fixar” --- 3.392,00 kg 

000.107.567 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 15.197,30 10.986,00 kg 

000.107.572 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 18.863,13 13.636,00 kg 

000.107.570 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 14.072,65 14.072,65 kg 

 

- ainda, consta documento intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

033145, 033148 e 033147, em favor de NELI PIERINA MENEGOL 

KRONBAUER; 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor da Credora NELI PIERINA MENEGOL KRONBAUER, dentre os 

quirografários, no valor de R$ 47.745,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS56); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora da Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome da Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 
56 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de NELI PIERINA 

MENEGOL KRONBAUER, de R$ 47.745,33 para R$ 65.025,78. 

 

88. 

Apresentante: NELLY LAMPERT  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 11.200,00 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 25.468,59 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 
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- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.098.683 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.693,00 kg 

000.098.901 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.940,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor da Credora NELLY LAMPERT, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 11.200,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, ainda que não se verifica no caso em discussão, as operações 

com preços a fixar devem ter a quantidade de grãos convertida conforme 

cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca 

(Emater/RS57); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

 
57 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de NELLY 

LAMPERT, de R$ 11.200,00  para R$ 22.098,09. 

 

89. 

Apresentante: OLDEMAR HULLER  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: --- 

Pretensão: incluir crédito novo. 
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Valor declarado pelo credor: 

 R$ 28.028,74 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

22073 
“Compra para 

Comercialização - Fixação” 
R$ 4.531,00 3.000,00 kg 

23128 
“Compra para 

Comercialização - Fixação” 
R$ 4.201,51 2.764,00 kg 

23822 
“Compra para 

Comercialização - Fixação” 
R$ 3.141,91 2.101,00 kg 

000.106.037 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 18.391,21 13.880,16 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas a seguinte nota fiscal tem pertinência com 

o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.106.037 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 18.391,21 13.880,16 kg 

 

- ainda, consta documento intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

032611, em favor de OLDEMAR HULLER E LACI HULLER: 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se que inexiste crédito 

em favor do Credor OLDEMAR HULLER, razão pela qual possui ele interesse 

processual na via eleita; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, ainda que não se verifica no caso em discussão, as operações 

com preços a fixar devem ter a quantidade de grãos convertida conforme 

cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca 

(Emater/RS58); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

 
58 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- incluir crédito em favor de OLDEMAR HULLER, pela importância de R$ 

25.383,36, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF). 

 

90. 

Apresentante: ORLANDO OLDEMAR DREWS E EDELGARD DREWS 

Natureza: divergência de valor.  

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único:  
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 R$ 5.134,58 – crédito quirografário (em favor de ORLANDO OLDEMAR 

DREWS); 

 R$ 43.936,78 – crédito quirografário (em favor de EDELGARD 

DREWS). 

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 75.132,54 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelos Requerentes, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.036.501 
“Outra Entr. De Merc. Ou 

Prest.” 
R$ 3.309,25 --- 

000.036.547 
“Compra para 

Comercialização” 
R$ 4.728,12 --- 

000.037.777 
“Compra para 

Comercialização” 
R$ 3.141,91 --- 

000.055.826 
“Compra 

Produtor/Parc./Integração” 
R$ 37.467,00 25.777,29 kg 

000.056.682 
“Compra 

Produtor/Parc./Integração” 
R$ 54.120,60 31.029,14 kg 

000.058.000 
“Compra 

Produtor/Parc./Integração” 
R$ 82.026,86 44.320,27 kg 
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000.100.140 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 15.000,00 12.000,00 kg 

000.105.119 “Compra de Soja a Fixar” --- 10.860,00 kg 

000.105.603 “Compra de Soja a Fixar” --- 3.360,00 kg 

000.105.604 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 18.249,00 14.220,00 kg 

000.105.607 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 21.459,13 16.721,40 kg 

000.106.616 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 16.300,00 12.000,00 kg 

000.106.635 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 19.723,00 14.520,00 kg 

000.079.902 “Compra a Fixar” --- 3.580,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com os Requerentes e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.100.140 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 15.000,00 12.000,00 kg 

000.105.119 “Compra de Soja a Fixar” --- 10.860,00 kg 

000.105.603 “Compra de Soja a Fixar” --- 3.360,00 kg 

000.105.604 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 18.249,00 14.220,00 kg 
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000.105.607 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 21.459,13 16.721,40 kg 

000.106.616 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 16.300,00 12.000,00 kg 

000.106.635 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 19.723,00 14.520,00 kg 

000.079.902 “Compra a Fixar” --- 3.580,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor ORLANDO OLDEMAR DREWS, dentre os quirografários, 

no valor de R$ 5.134,58; 

- além do mais, constata-se no edital do art. 99, parágrafo único, da LRF existir 

crédito em favor do Credor EDELGARD DREWS, dentre os quirografários, no 

valor de R$ 43.936,78; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS59); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 
 

59 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora dos Requerentes, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome dos Requerentes 

ou que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
Memória de Cálculo em favor de ORLANDO OLDEMAR DREWS 

 

 
Memória de Cálculo em favor de EDELGARD DREWS 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 361,25 

de titularidade de ORLANDO OLDEMAR DREWS, inserido dentre os 

quirografários; 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ORLANDO 

OLDEMAR DREWS, de R$ 4.773,33  para R$ 9.382,55; 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de EDELGARD 

DREWS, de R$ 43.936,78  para R$ 58.632,22. 

 

91. 

Apresentante: ORLANDO RHODEN  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único:  

 R$ 42.060,60 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 46.103,00 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 
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NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.004.737 
“Compras para 

Comercialização” 
R$ 20.212,08 12.031,00 kg 

000.004.819 
“Compras para 

Comercialização” 
R$ 19.959,09 11.294,00 kg 

000.097.380 “Compra de Soja a Fixar” --- 15.018,00 kg 

000.107.424 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 6.265,00 --- 

000.107.427 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 969,00 --- 

000.107.430 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 774,00 --- 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.380 “Compra de Soja a Fixar” --- 15.018,00 kg 

000.107.424 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 6.265,00 --- 

000.107.427 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 969,00 --- 

000.107.430 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 774,00 --- 

 

- ainda, consta documento intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

032787 e 032788, em favor de ORLANDO RHODEN: 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor ORLANDO RHODEN, dentre os quirografários, no valor 

de R$ 42.060,60; 

- além do mais, constata-se no edital do art. 99, parágrafo único, da LRF existir  

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  
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- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS60); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até set./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
60 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- excluir da relação de credores do art. 99, § 1º, da LRF, o crédito de R$ 

20.192,60 de titularidade de ORLANDO RHODEN, inserido dentre os 

quirografários; 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ORLANDO 

RHODEN, de R$ 21.868,00  para R$ 43.992,57. 

 

92. 

Apresentante: OSMAR BRUINSMA  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único:  

 R$ 4.989,01 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 11.325,11 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 
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- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.100.020 “Compra de Soja a Fixar” --- 9.000,00 kg 

000.009.407 “Compra de Mercadorias” R$ 5.814,00 --- 

77876 
“Compra para 

Comercialização – a Fixar” 
--- 1.215,00 kg 

78455 
“Compra para 

Comercialização - Fixação” 
R$ 7.395,00 4.500,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas a seguinte nota fiscal tem pertinência com 

o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.100.020 “Compra de Soja a Fixar” --- 9.000,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor OSMAR BRUINSMA, dentre os quirografários, no valor de 

R$ 4.989,01; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 
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- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS61); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, a nota e contra nota dão a entender um volume maior de entrega 

de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

 
61 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de OSMAR 

BRUINSMA, de R$ 4.989,01 para R$ 9.826,35. 

 

93. 

Apresentante: OVIDIO ANTONIO KLAMT 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único:  

 R$ 2.309,33 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 12.025,11 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em nota fiscal emitida pela Falida, assim discriminada: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.006.309 
“Entrada de Mercadoria 

Recebida para Depósito em 
De” 

--- 1.732,00 kg. 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor OVIDIO ANTONIO KLAMT, dentre os quirografários, no 

valor de R$ 2.309,33; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operação de depósito de 

grãos, o que poderia atrair a hipótese de restituição; 
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- sucede que o Requerente não reivindicou a condição de depositante, razão 

pela qual, pelo princípio da congruência ou adstrição, a Administração Judicial 

fica adstrita ao pedido, devendo ser mantida dentre os quirografários (art. 83, 

VI, da LRF); 

- em relação ao quantum debeatur, cumpre atualizar tão somente o valor 

indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF, eis que a 

memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, enquanto a 

falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de OVIDIO ANTONIO 

KLAMT, de R$ 2.309,33  para R$ 10.885,90. 

 

94. 

Apresentante: PAULO GEHRKE  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 14.877,33 – crédito quirografário (em favor de PAULO GERHKE E 

ELIANA DIAS GEHRKE); 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 33.281,16 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.037.814 
“Compra para 

Comercialização” 
R$ 1.019,28 822,00 kg 

000.095.545 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 3.200,00 3.000,00 kg 

000.099.758 “Compra de Soja a Fixar” --- 8.992,00 kg 

000.100.162 “Compra de Soja a Fixar” --- 9.267,00 kg 

000.100.160 “Compra de Soja a Fixar” --- 8.502,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.095.545 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 3.200,00 3.000,00 kg 

000.099.758 “Compra de Soja a Fixar” --- 8.992,00 kg 
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000.100.162 “Compra de Soja a Fixar” --- 9.267,00 kg 

000.100.160 “Compra de Soja a Fixar” --- 8.502,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor dos Credores PAULO GERHKE E ELIANA DIAS GEHRKE, dentre 

os quirografários, no valor de R$ 14.877,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS62); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

 
62 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 

iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário de R$ 14.877,33 para R$ 

30.128,23; 

- dividir o crédito em partes iguais entre os titulares PAULO GERHKE E 

ELIANA DIAS GEHRKE, sendo R$ 15.064,11 para cada. 
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95. 

Apresentante: PEDRO GILMAR HELDT  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: --- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 26.874,04 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

9919 
“Compra P/ Ind. Ato 

Cooperado” 
R$ 12.938,30 7.584,00 kg 

8933 
“Compra P/ Ind. Ato 

Cooperado” 
R$ 20.600,49 12.064,00 kg 

7940 
“Compra P/ Ind. Ato 

Cooperado” 
14.380,44 9.816,00 kg 

451463 
“Complemento de Compra 

Grãos – Sem Royalt” 
R$ 344,75 --- 

451475 
“Complemento de Compra 

Grãos – Sem Royalt” 
R$ 519,81 --- 

683 
“Compra P/ Ind. Ato 

Cooperado” 
R$ 12.757,.. 9.821,00 kg 
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3983 
“Compra P/ Ind. Ato 

Cooperado” 
R$ 15.945,87 12.116,00 kg 

000.106.642 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 1.424,00 --- 

000.104.918 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 1.320,00 --- 

000.107.179 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 6.480,00 --- 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.106.642 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 1.424,00 --- 

000.104.918 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 1.320,00 --- 

000.107.179 
“Venda de Mercadoria – A 

Vista” 
R$ 6.480,00 --- 

 

- ainda, consta documento de ordem de pedido nº 2.709, de 06/08/2018, no 

qual se teria pago R$ 12.304,00, decorrente de produtos fornecidos pela 

Falida; 

- por fim, consta outro documento de ordem de pedido nº 106, de 18/09/2018, 

no qual se teria pago R$ 4.160,00, decorrente de produtos fornecidos pela 

Falida; 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se que inexiste crédito 

em favor do Credor PEDRO GILMAR HELDT, razão pela qual possui ele 

interesse processual na via eleita; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de adubos e herbicidas;  
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- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- senda assim, da leitura da memória de cálculo acostada pelo Credor, denota-

se que apenas foram considerados os valores decorrentes dos insumos 

adquiridos pelas ordens de pedido nº 2.709 e 106 (R$ 12.304,00 + R$ 

4.160,00): 

 

 
 

- nada obstante, na ordem de pedido nº 2.709, consta carimbo atestando que 

toda mercadoria teria sido entregue no dia 06 de agosto de 2018, ou seja, não 

haveria qualquer pendência no cumprimento da obrigação que caberia à 

Falida: 
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- por essa razão, ausente melhores elementos, deve respectivo crédito estar 

limitado ao montante decorrente da ordem de pedido nº 106, eis que não há 

qualquer indício de que tenha sido realizada a entrega da mercadoria pela 

Falida, ressaltando, ainda, que existe carimbo atestando pagamento da 

mercadoria por parte pelo Credor; 

-  ato subsequente, a Administração Judicial promoveu recálculo de ofício, 

utilizando-se apenas do valor constante na ordem de pedido nº 106, e 

atualizando-o até 23/07/2020, data de decretação de quebra da Falida: 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

-  incluir crédito em favor de PEDRO GILMAR HELDT, pela importância de R$ 

5.795,28, dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF). 

 

96. 

Apresentante: PEDRO ODACIR DE BONI  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único:  

 R$ 6.124,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 13.382,07 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em nota fiscal emitida pela Falida, assim discriminada: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.099.173 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.593,00 kg. 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor PEDRO ODACIR DE BONI, dentre os quirografários, no 

valor de R$ 6.124,00; 
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- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS63); 

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
63 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de PEDRO ODACIR 

DE BONI, de R$ 6.124,00 para R$ 12.114,30. 

 

97. 

Apresentante: RENAN LUIS SCARTON  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 29.993,33 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 61.725,02 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 
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NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

22855 
“Compra para 

Comercialização – Fixação” 
R$ 7.296,40 4.800,00 kg 

000.107.034 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 19.779,38 14.385,00 kg 

000.107.032 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 11.151,25 8.110,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.107.034 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 19.779,38 14.385,00 kg 

000.107.032 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 11.151,25 8.110,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor RENAN LUIS SCARTON, dentre os quirografários, no 

valor de R$ 61.725,02; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  
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- por sua vez, ainda que não se verifica no caso em discussão, as operações 

com preços a fixar devem ter a quantidade de grãos convertida conforme 

cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 107,35 por saca 

(Emater/RS64); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome da Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

 
64 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de RENAN LUIS 

SCARTON, de R$ 29.993,33 para R$ 53.556,36. 

 

98. 

Apresentante: RICARDO FELIPE WILDNER  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 20.000,00 – crédito quirografário; 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 45.973,42 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, porém emitidas 

em favor de DARCI OTMAR WRASSE: 
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- tendo em vista que nenhuma das notas fiscais apresentadas à Administração 

Judicial tem correspondência com o Credor postulante, não há como 

reconhecer a procedência da pretensão; 

- isso porque não há qualquer documentação apta a comprovar a relação 

jurídica havida entre o Requerente e a Falida; 

- além do mais, não há dúvida de que a habilitação ou divergência 

administrativa de crédito serve para atacar crédito arrolado, seja para excluí-

lo da lista de credores ou em razão de divergência quanto a qualquer um de 

seus elementos (importância e classificação, por exemplo). 

- para tanto, cumpre registrar que caberá ao impugnante explicitar suas 

razões, inclusive aportando toda documentação comprobatória que venha 

corroborar sua reclamação, nos termos do art. 9º, III, e art. 13, caput, ambos 

da LRF: 
 

“Art. 9. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do 
art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...) III – os documentos 
comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a 
serem produzidas;” (grifo nosso) 
 
“Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, 
instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual 
indicará as provas consideradas necessárias.” (grifo nosso) 

 
- trata-se de entendimento compartilhado pelo ilustre magistrado bandeirante 
e doutrinador Marcelo Barbosa Sacramone65: 

 
“A origem do crédito a ser habilidade deverá ser demonstrada. Os 
documentos comprobatórios do crédito não se restringem a títulos 
executivos judiciais e extrajudiciais, mas também podem envolver 
qualquer documento, ainda que não tenha força executiva, que 
demonstre que o crédito fora contraído em face do devedor. O título 

 
65 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 97. 
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executivo extrajudicial, entretanto, não é suficiente para a 
demonstração do crédito, ao contrário da execução individual. 
Exige o inciso II, como imprescindível para habilitação, a 
demonstração da origem do crédito pretendido. Isso porque apenas 
os créditos resultantes de operações onerosas, em face do 
devedor, poderão ser exigidos, assim como, para fins de aferição 
da natureza da obrigação, sua origem deve ser compreendida.” 

 

- isso significa dizer que não cabe ao habilitante/divergente tão somente 

afirmar qual valor e/ou classificação entende por ser devida, devendo, para 

tanto, acostar toda documentação que presta existência de certeza, liquidez 

e exigibilidade ao crédito postulado; 

- ademais, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, 

respectivo onus probandi incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. 

- a respeito do tema, a jurisprudência do TJSP entende que a insuficiência de 

prova não autoriza a inclusão de crédito, senão vejamos: 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – 
Habilitação de crédito julgada improcedente – Pretensão de 
reforma – Descabimento – A ausência de elementos probatórios 
contribuiu para julgamento contrário à pretensão do recorrente – 
Necessário assegurar a segurança e certeza inequívoca acerca do 
crédito, de modo a não comprometer o pedido recuperatório – 
Crédito, ademais, de origem não demonstrada (LREF, art. 9o) – 
Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Agravo 
desprovido. Dispositivo: Negam provimento.” (TJSP; Agravo de 
Instrumento 2097610-75.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo 
Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 
11/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017) 
 

- portanto, considerando que os documentos apresentados pelo Credor são 

insuficientes e não provaram inequivocamente a existência do quantum 

debeatur que defende existir, outra solução não subsiste se não impor pela 

exclusão do valor constante no edital de que trata o art. 99, parágrafo único, 

da LRF; 

- habilitação de crédito desacolhida com exclusão de crédito ex officio.  

Providências: 

- de ofício, excluir o crédito quirografário em favor de RICARDO FELIPE 
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WILDNER, no valor de R$ 20.000,00. 

 

99. 

Apresentante: ROBERTO ARENHARDT 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 8.000,00 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 31.741,82 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.033.195 
“Compra para 

Comercialização” 
R$ 392,20 --- 

000.035.144 
“Outra Entr. De Merc. Ou 

Prest.” 
R$ 632,50 --- 

000.035.145 
“Compra para 

Comercialização” 
--- --- 

000.097.528 “Compra de Soja a Fixar” --- 5.283,00 kg 

000.097.783 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.295,00 kg 
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000.099.228 “Compra de Soja a Fixar” --- 10.631,00 kg 

000.099.244 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.841,00 kg 

000.101.046 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 30.184,46 23.674,09 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.097.528 “Compra de Soja a Fixar” --- 5.283,00 kg 

000.097.783 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.295,00 kg 

000.099.228 “Compra de Soja a Fixar” --- 10.631,00 kg 

000.099.244 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.841,00 kg 

000.101.046 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 30.184,46 23.674,09 kg 

 

- ainda, consta documento intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

033105, em favor de ROBERTO ARENHARDT: 
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- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor ROBERTO ARENHARDT, dentre os quirografários, no 

valor de R$ 8.000,00; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS66); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

 
66 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome da Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de ROBERTO 

ARENHARDT, de R$ 8.000,00 para R$ 28.734,72. 

 

100. 

Apresentante: RODRIGO JUNG  

Natureza: divergência de classificação. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 
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 R$ 93.411,53 – crédito quirografário. 

Pretensão: alterar a classificação do crédito.  

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 93.411,53 – crédito extraconcursal. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; declaração de 

hipossuficiência; notas fiscais. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas:´ 

 
NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO KG 

000.051.697 “Entrada de Mercadoria 
Recebida Para Depósito 

em De” 

22.151,00 kg 

000.051.543 “Entrada de Mercadoria 
Recebida Para Depósito 

em De” 

22.032,00 kg 

000.054.688 “Entrada de Mercadoria 
Recebida Para Depósito 

em De” 

12.505,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do Credor RODRIGO JUNG dentre os quirografários, no valor de R$ 

93.411,53; 

- a insurgência se cinge à classificação do crédito; 

- relativamente à origem do crédito, trata-se de operações de depósito de 

mercadoria (soja); 

- a Requerente reivindicou a condição de depositante, o que se extrai do 

acervo documental carreado. Afinal, se vê tal referência nos blocos de 

produtor e nas notas fiscais emitidas pela Falida: 
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- não se desconhece a divergência doutrinária acerca da qualificação do 

contrato de depósito em grãos; 

- há quem diga se tratar de contrato de depósito irregular de coisas fungíveis, 

equiparando-se a um contrato de mútuo;  

- enquanto outros o classificam como contrato de depósito regular de bem 

fungível; 

- pela equiparação ao contrato de mútuo, prelecionam:  

 
“Mas, se a estipulação é firmada em restituir não aquelas coisas 
recebidas, e sim outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade, 
o nomem é depósito irregular, como no depósito bancário. Neste 
aspecto, questiona-se quanto à real natureza, pois entende-se mais 
apropriada a configuração do mútuo, que importa em transferência 
da propriedade, como faz ver Clóvis: No depósito, a coisa 
depositada continua na propriedade do dono; o mútuo importa 
transferência de propriedade. Se, portanto, o depósito de coisa 
fungível se regula pelas regras do mútuo, a coisa assim depositada 
entra para o patrimônio do depositário, que, apenas, terá de pagar 
outras do mesmo gênero, qualidade e quantidade."67 
_____________________ 

 
“Ao contrário do que acontece com o depósito regular em que a 
propriedade do objeto depositado permanece com o depositante, 
no irregular essa se transfere ao depositário, ficando este apenas 
com a obrigação de restituir a coisa. Nisso o depósito irregular se 

 
67 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2011, p. 640. 
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aproxima do mútuo; mas, como já ficou esclarecido, o depositário 
tem a obrigação de devolver a coisa sempre que lhe for exigido pelo 
depositante, ainda mesmo que não tenha decorrido o prazo 
convencionado para a devolução. Esse fato afasta o depósito 
irregular do mútuo, pois, neste, o prazo para a entrega da coisa 
deve ser expressamente convencionado (Código Civil, art. 592), 
tendo o mutuário a obrigação de devolver a coisa ao mutuante, 
decorrido esse prazo."68 
_____________________ 

 
“Outra espécie é o depósito irregular. Nele se enquadra o depósito 
bancário. É da natureza do depósito a indisponibilidade para uso 
ou consumo da coisa. Por essa razão, ao depósito de coisas 
fungíveis, que são consumidas pelo depositário, aplicam-se as 
regras do mútuo. ´No depósito irregular restitui-se o tantumdem: o 
depositário pode alienar o que recebeu, de modo que não se pode 
dizer que tem o dever de conservar. Seria absurdo pensar-se em 
custódia quando se pode destruir, derrelinquir ou alienar` (Pontes 
de Miranda, 1972, v. 42, p. 319)."69  

  

 - ou seja, a equiparar-se ao contrato de mútuo, haveria transferência da 

propriedade;  

- não são menos relevantes as vozes que defendem se tratar de depósito 

regular de bem fungível, conforme escólio do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 

no HC nº 14.935/MS70, em trecho abaixo transcrito:  

 
“1. Trata-se de prisão civil do depositário que recebe coisas 
fungíveis (soja). 
Nessa matéria, é possível distinguir: 
a) o depósito regular, tendo por objeto coisa infungível, sem a 
transferência da propriedade ao depositário, que pode ser 
reclamada pela ação de depósito; 

 
68 MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Contratuais. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010, 
p. 353 
69 LOBOS, Paulo. Direito Civil. Contratos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 388. 
70 “DEPÓSITO. Bem fungível (soja). Armazém geral. O empresário ou administrador de 
armazém geral que recebe mercadoria fungível para depósito pode guardá-la misturada com 
outras, mas tem a obrigação de restitui-la, na forma dos arts. 11, § 1º, 12, § 1º, nº 1, e 35, § 
4º do Dec. 1102, de 21.11.1903, sendo cabível a ação de depósito e o decreto de prisão civil. 
Habeas corpus denegado.” (4ª Turma, HC 14.935⁄MS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE 
AGUIAR, unânime, DJU de 11.6.2001) 



- 160 - 

b) o depósito irregular de coisas fungíveis (art. 1280 do CCivil), de 
que é exemplo típico o depósito bancário, com transferência da 
propriedade ao depositário, regulado pelas regras do mútuo, mas 
com o qual não se confunde porque no mútuo não pode ser pedida 
a devolução da coisa a qualquer tempo; 
c) o depósito regular de bem fungível em armazém geral, regulado 
pelo Dec. nº 1102, de 1903. Embora de bem fungível, é regular: "É 
bom lembrar que não é a natureza de fungível do bem depositado 
que por si só transforma o depósito em irregular" (Orlando Gomes, 
Contratos, p; 343). "Não se trata, no caso, de depósito irregular, 
pois a propriedade das mercadorias não passa para os armazéns; 
apenas tratando-se de coisas fungíveis, não fica o depositário 
obrigado a devolver as mesmas que lhe foram entregues, mas 
outras da mesma qualidade, respondendo, ainda, pelas perdas e 
avarias que se verificarem, mesmo que resultantes de força maior 
(Dec. nº 1.102, de 1903, art. 12, § 1º)" (Fran Martins, Contratos e 
Obrigações Comerciais, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 15ª Edição, 
p. 388). 
Nesse caso, há o contrato de depósito efetuado por comerciante 
que atua como depositário e explora armazém geral, negócio ao 
qual não se liga contrato de financiamento, nem integra operação 
complexa de aquisição de safra agrícola. 
No contrato celebrado por armazém geral, o armazenador pode 
receber mercadorias da mesma natureza e qualidade, pertencentes 
a diversos donos, guardando-as misturadas (art. 12). Embora não 
seja obrigado a restituir a "própria mercadoria recebida", tem o 
dever de restitui-la na mesma qualidade (§ 1º, nº 1). Quer dizer, 
qualquer que seja a natureza do bem, fungível ou infungível, há a 
obrigação de restituir. O empresário ou o administrador de 
armazém geral que desviar a mercadoria confiada à sua guarda 
pode sofrer prisão civil prevista no art. 11, § 1º, se não efetuada a 
entrega ordenada pelo Juiz, e responde pelo crime do art. 35 do 
Decreto. 
Logo, no contrato de depósito celebrado com armazém geral, cabe 
a ação de depósito, ainda que a mercadoria recebida seja fungível, 
pois o contrato de depósito é típico e não existe para garantia de 
débito, nem se destina à compra pelo depositário. 
d) o "depósito" contratado em garantia de dívida, que tem por objeto 
bens infungíveis (ex.: máquinas) ou fungíveis (produto agrícola), 
que já são de propriedade do depositário, e nessa situação 
permanecem, ou são alienados fiduciariamente ao credor. Não é 
contrato de depósito, como bem explica Fran Martins: "A entrega 
da coisa para guardar deve ser o ato principal do contrato, e não 
ato meramente acessório; em tais condições, se a guarda da coisa 
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se faz em decorrência de um outro contrato, como por exemplo, no 
penhor, em que a coisa apenhada é entregue à guarda do credor 
como garantia do pagamento da obrigação principal, não se tem o 
contrato de depósito." (Contratos e Obrigações Comerciais, p. 373). 
O mesmo pode ser dito com relação a todos os contratos em que o 
bem é dado em garantia de dívida e se permite que permaneça na 
posse do devedor; 
e) o "depósito" celebrado com o comerciante ou industrial que 
recebe o produto de safra agrícola com o propósito de adquiri-lo, 
bem esse que já é objeto de promessa de compra e venda, a ser 
perfectibilizada no futuro, de acordo com os usos. Nesse caso, 
também não há depósito, mas uma fase do processo do contrato 
de compra e venda.” 

  

- se o depósito de grãos não transfere a propriedade ao depositário, conforme 

prevê o art. 62771, do CC, haveria o direito à restituição dos grãos depositados;  

- isso porque a restituição visa justamente reaver bem que se encontra em 

poder da Falida ao tempo da decretação da falência, consoante art. 8572, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- gize-se que o nosso TJRS tem decisões reconhecendo que os grãos 

depositados não integram o patrimônio da empresa em Recuperação Judicial, 

o que, mutatis mutandis, pode ser aplicado à falência:  

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 480/STJ. BENS DE PROPRIEDADE DE 
TERCEIRO EM PODER DA RECUPERANDA, EM VIRTUDE DE 
CONTRATO DE DEPÓSITO. BENS QUE NÃO INTEGRAM O 
PATRIMÔNIO DA EMPRESA. No caso, as partes celebraram típico 
contrato de depósito, desvinculado de qualquer outro pacto 
assessório, com o único objeto de serviço de armazenagem, 
guarda e conservação de grãos, conforme se infere dos 
documentos de fls. 172/202, pacto por meio do qual a empresa em 
recuperação assumiu a obrigação de manter em depósito, 
garantindo condições adequadas de armazenagem, guarda e 
conservação de grãos. A propriedade dos bens ora discutidos não 
pertence à empresa em recuperação judicial, sendo a pretensão 

 
71 “Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, 
até que o depositante o reclame.” 
72 “Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em 
poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.” 
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veiculada na presente ação de depósito decorrente do direito do 
legítimo proprietário de restituição de bem em poder do devedor. 
Assim, indiscutivelmente, subsume-se ao caso a conclusão tomada 
no enunciado da Súmula 480/STJ, segundo o qual, o juízo da 
recuperação judicial não é competente para decidir sobre a 
constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da 
empresa. Cumpre salientar que a transferência de domínio de que 
trata o art. 587 do CC é situação jurídica inerente à essência da 
fungibilidade dos bens, uma vez que, por efeito da tradição da 
coisa, o depositário passa a poder dispor da coisa, de fato, pouco 
importando a existência individual do bem originariamente 
emprestado. Contudo, o depositante permanece na condição de 
proprietário dos bens, possuindo o direito de exigir a restituição da 
coisa depositada, no mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 
586, CC). Portanto, inaplicável a norma jurídica que determina a 
atração da competência do juízo da recuperação para conhecer das 
causas que comprometam o patrimônio da recuperanda, já que os 
bens perseguidos efetivamente não pertencem ao patrimônio da 
mesma. Ademais, é manifestamente improcedente a pretensão do 
devedor de converter sua obrigação de restituição da coisa ao 
legítimo proprietário por crédito correspondente ao valor 
equivalente dos bens. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº70068194927, Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da 
Trindade, Julgado em 07/04/2016) 
_______________ 

 
“Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. Ação de depósito. 
Restituição de bens fungíveis. Medida de indisponibilidade. 
Possibilidade. Não sujeição do processo aos efeitos da 
recuperação judicial. Competência do juízo da comarca de Ronda 
Alta. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 
70070956552, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/12/2016) 
_______________ 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 
PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AÇÃO DE 
DEPÓSITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO 
PROCESSO QUE SE MOSTRA INCORRETA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005. NÃO 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREVISÃO 
DE CONSTITUTO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO 
PREÇO. TRADIÇÃO FICTA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DA 
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PROPRIEDADE AO COMPRADOR. BENS QUE NÃO 
PERTENCEM AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE ENTREGA OU 
RESTITUIÇÃO AO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. Caso em que as 
partes acordaram, de maneira expressa, operar a tradição ficta dos 
bens fungíveis (soja) objeto de compra e venda, por meio dos 
instrumentos adjetos de "termo de transferência de propriedade" e 
"contrato de depósito", nos quais ficou instituído constituto 
possessório. Operada a tradição ficta dos bens fungíveis, a 
empresa em recuperação judicial passou a figurar como mera 
depositária dos mesmos. Aplicação do art. 1.267, parágrafo único, 
do Código Civil. Tendo em vista que os bens objeto de busca e 
apreensão na ação de depósito não pertencem ao patrimônio da 
empresa em recuperação, que figura como mera depositária, é 
incorreto sujeitar o respectivo processo aos efeitos da recuperação 
judicial. A ação não se suspende pelo deferimento do 
processamento da recuperação judicial, porquanto a pretensão de 
direito da agravante é de pura restituição de bem em poder do 
devedor ao seu legítimo proprietário. Em uma oportuna analogia 
com o processo de falência, o proprietário de bem arrecadado no 
processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, nos 
termos do art. 85 da Lei 11.101/2005. Ora, na recuperação judicial, 
não pode a empresa manter-se em poder de bem de terceiro ou 
negar-se a entregá-lo ou restituí-lo sob pretexto de inviabilizar o 
sucesso da recuperação. A empresa em recuperação judicial deve 
se recuperar com recursos próprios, e não de terceiros. Agravo de 
instrumento provido, para afastar os efeitos da suspensão de que 
trata o art. 6º da Lei 11.101/2005 em relação ao processo movido 
pela LDC em face da GIOVELLI.” (Agravo de Instrumento Nº 
70066545310, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016) 

  

- a Administração Judicial se filia a tal entendimento, desde que comprovado 

o contrato de depósito, como na espécie;  

- considerando que inexistem os grãos a serem restituídos, a espécie se 

amolda ao art. 86, I, da LRF;   

- quanto ao valor, não foi controvertido pelo Requerente; 

- divergência acolhida.  

Providências:  

- transferir o montante de R$ 93.411,53 para as restituições (art. 86, I, da LRF). 
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101. 

Apresentante: RUBENS EDIR LAMPERT  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: --- 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 13.039,78 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.106.284 “Compra de Soja a Fixar” --- 4.455,00 kg. 

Ilegível “Compra de Soja a Fixar” --- 4.970,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se que inexiste crédito 

em favor do Credor RUBENS EDIR LAMPERT, razão pela qual possui ele 

interesse processual na via eleita; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 
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- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS73); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome da Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
73 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- incluir crédito em favor de RUBENS EDIR LAMPERT, pela importância de 

R$ 11.314,10, dentre os quirografários. 

 

102. 

Apresentante: SADI CASALINI  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 76.816,21 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 114.745,25 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 
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- pretensão embasada apenas em documento intitulado “Autorização de 

Faturamento”, sob nº 032661, 032663, 032664 e 032662; 

- porém, observa-se que apenas os documentos sob nº 032661 e 032662 têm 

pertinência com o Requerente, eis que os demais estão endereçados a 

MAGNOS ROGERIO DUTRA KELM e MARCIO FRANCISCO CASALANI: 

 

 

 
 

- ocorre que, na memória de cálculo apresentada pelo Requerente, este 

considerou os valores decorrentes de todos os documentos, inclusive aqueles 

que estão endereçados a terceiros; 

- por essa razão, não há como acolher na íntegra os cálculos apresentados 

pelo Requerente, devendo serem considerados apenas os volumes 
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constantes no documento intitulado “Autorização de Faturamento”, sob nº 

032661 e 032662, em favor de SADI CASALINI - MARIA JOVITA FRANCO 

CASALINI; 

- assim, a Administração Judicial promoveu recálculo de ofício, atualizando 

tão somente o valor indicado nos documentos com pertinência ao Requerente 

em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da LRF: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão desacolhida, com minoração ex officio com base nos documentos 

carreados pelo Requerente. 

Providências 

- minorar a importância do crédito quirografário em favor de SADI CASALINI, 

de R$ 76.816,21 para R$ 56.466,55. 

 

103. 

Apresentante: SADI ZARDIN  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 54.660,00 – crédito quirografário. 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 87.884,88 – crédito quirografário. 
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Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.097.393 
“Compra para 

Comercialização – Fixação” 
R$ 32.000,00 24.000,00 kg 

000.106.970 
“Compra para 

Comercialização – Fixação” 
R$ 55.684,88 40.995,00 kg 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

do Credor SADI ZARDIN dentre os quirografários, no valor de R$ 54.660,00; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição;  

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- in casu, embora o Credor afirme que o valor de R$ 87.884,88 está atualizado 

até a “data da decretação da Recuperação Judicial”, não traz nenhuma 

memória de cálculo para comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC c/c 

art. 9º, III, da LRF; 
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- sem embargos, a Administração Judicial promoveu recálculo de ofício, 

alcançando a monta de R$ 100.860,14 se atualizado até 23/07/2020, data de 

decretação de quebra da Falida: 

 

 
 

- de qualquer forma, a Administração Judicial fica adstrita ao pedido, pelo 

princípio da congruência ou adstrição, razão pela qual entende pela 

procedência da majoração postulada; 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão acolhida. 

Providências 

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de SADI ZARDIN, de 

R$ 54.660,00 para R$ 87.884,88. 

 

104. 

Apresentante: SANDRO LUIS DALA ROSA  

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único:  

 R$ 1.200,00 – crédito quirografário (em favor de SANDRO LUIS DALA 

ROSA E OU CLEDI DALA ROSA); 

Pretensão: incluir crédito novo. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 2.757,84 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 
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Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em nota fiscal emitida pela Falida, assim discriminada: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.097.007 “Compra de Soja a Fixar” --- 9.006,00 kg. 

 

- do edital do art. 99, § 1º, da LRF, extrai-se a existência de crédito em favor 

dos Credores SANDRO LUIS DALA ROSA E OU CLEDI DALA ROSA dentre 

os quirografários, no valor de R$ 1.200,00; 

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS74); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

 
74 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até nov./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- no tocante à cotitularidade do crédito, ausente estipulação em sentido 

contrário, a Administração Judicial entendeu por repartir os créditos em partes 

iguais, consoante art. 257, do CC (“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou 

mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas 

obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário de R$ 1.200,00 para R$ 

2.392,87. 

- dividir o crédito em partes iguais entre os titulares SANDRO LUIS DALA 

ROSA e CLEDI DALA ROSA, sendo R$ 1.196,43 para cada. 

 

105. 
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Apresentante: SÉRGIO FRANCISCO PAPKE  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 25.241,33 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 60.891,16 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais acostadas pelo Requerente, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.019.677 “Devolução Compra a Fixar” R$ 3.923,33 4.705,00 kg 

000.019.422 “Fixação de Compra” R$ 3.616,03 5.228,00 kg 

000.019.660 “Compra a Fixar” R$ 4.087,50 4.905,00 kg 

000.104.202 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 5.248,02 4.226,59 kg 

000.107.169 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 26.030,12 18.931,00 kg 

000.080.295 “Compra a Fixar” --- 4.950,00 kg 
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000.080.355 “Compra a Fixar” --- 5.149,00 kg 

 

- todavia, observa-se que apenas as seguintes notas fiscais têm pertinência 

com o Requerente e a Falida: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.104.202 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 5.248,02 4.226,59 kg 

000.107.169 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 26.030,12 18.931,00 kg 

000.080.295 “Compra a Fixar” --- 4.950,00 kg 

000.080.355 “Compra a Fixar” --- 5.149,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor do Credor SÉRGIO FRANCISCO PAPKE, dentre os quirografários, 

no valor de R$ 25.241,33; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com preço a fixar e outras com o valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  
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- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS75); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- inclusive, as notas e contra notas dão a entender um volume maior de 

entrega de grãos em favor da Falida;  

- em contato com a procuradora do Requerente, foi pela mesma esclarecido 

que as notas fiscais enviadas serviam apenas para comprovar a relação 

comercial existente, sem compromisso, porém, com a fidedignidade das 

quantidades; 

- informou, também, que as notas que não estão em nome do Requerente ou 

que foram emitidas por outra empresa devem ser desconsideradas; 

- por ausência de melhores elementos, a Administração Judicial fica adstrita 

ao pedido, pelo princípio da congruência ou adstrição, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF, eis que a memória de cálculo apresentada está atualizada até out./2020, 

enquanto a falência data de 23/07/2020: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

 
75 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- majorar a importância do crédito quirografário em favor de SÉRGIO 

FRANCISCO PAPKE, de R$ 25.241,33 para R$ 55.122,56. 

 

106. 

Apresentante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE – SICOOB 

CREDIPLANALTO/SC/RS  

Natureza: divergência de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 723.248,41 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito arrolado no edital do art. 99, 

parágrafo único, da LRF. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 1.424.108,01 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

contratos; memórias de cálculo. 

Resultado: 

- postula a Requerente a majoração do seu crédito quirografário de R$ 

723.248,41 para R$ 1.424.108,01, decorrente (i) da Cédula de Crédito 

Bancário nº 390828, (ii) da Cédula de Crédito Bancário nº 5246, (iii) da Cédula 

de Crédito Bancário nº 52236-3 e (iv) débito em conta corrente nº 112.289-4; 

- destarte, abaixo vão analisadas de forma individualizada e pormenorizada 

as operações celebradas entre as partes, conforme documentação carreada 

pela Instituição Financeira: 

 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 390828 

- a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme art. 28, 

da Lei n.º 10.931/2004, in verbis: 
 

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 



- 177 - 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.” 

 

- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal, 

consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da 

controvérsia: 
 

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A 
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA 
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS 
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO 
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A 
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, 
representativo de operações de crédito de qualquer natureza, 
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura 
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo 
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de 
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, 
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de 
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez 
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.” 
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 

 

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a 

habilitação do crédito no procedimento falimentar; 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário nº 390828, firmada em 19/07/2018, 

por meio da qual a Falida contraiu crédito no montante de R$ 500.000,00; 

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que 

permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor: 
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pela 

Casa Bancária, que o valor de R$ 701.112,65 corresponde ao montante do 

crédito atualizado até 30/06/2020, data anterior àquela de quebra 

(23/07/2020), em consonância com o art. 9º, II, da LRF; 

- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento 

diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio, 

enquadra-se dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- divergência acolhida nesse ponto em específico. 

 

 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 5246 

- a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme art. 28, 

da Lei n.º 10.931/2004, in verbis: 
 

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.” 
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- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal, 

consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da 

controvérsia: 
 

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A 
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA 
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS 
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO 
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A 
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, 
representativo de operações de crédito de qualquer natureza, 
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura 
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo 
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de 
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, 
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de 
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez 
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.” 
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 

 

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a 

habilitação do crédito no procedimento falimentar; 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário nº 5246, firmada em 25/08/2017, 

por meio da qual a Falida se comprometeu a pagar uma quantia certa e líquida 

de R$ 100.000,00; 

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que 

permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor: 
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pela 

Casa Bancária, que o valor de R$ 243.981,40 corresponde ao montante do 

crédito atualizado até 23/07/2020, ou seja, data de quebra, em consonância 

com o art. 9º, II, da LRF; 

- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento 

diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio, 

enquadra-se dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- divergência acolhida nesse ponto em específico. 

 

 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 52236-3 

- a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme art. 28, 

da Lei n.º 10.931/2004, in verbis: 
 

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 
corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.” 
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- a documentação carreada é suficiente para subsunção ao tipo legal, 

consoante julgado do colendo STJ em sede de recurso representativo da 

controvérsia: 
 

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A 
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA 
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS 
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO 
ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A 
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, 
representativo de operações de crédito de qualquer natureza, 
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura 
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo 
ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de 
claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, 
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de 
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez 
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.” 
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) 

 

- os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade são suficientes para a 

habilitação do crédito no procedimento falimentar; 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Cédula de Crédito Bancário nº 52236-3, firmada em 27/08/2018, 

por meio da qual a Falida contratou limite de crédito no valor de R$ 

300.000,00; 

- encargos remuneratórios e moratórios bem delimitados no Contrato, o que 

permite atribuir acurácia ao cálculo apresentado pelo Banco Credor: 
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- portanto, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pela 

Casa Bancária, que o valor de R$ 236,750,00 corresponde ao montante do 

crédito entre 01/10/2018 até 05/10/2020, ou seja, data posterior àquela de 

quebra (23/07/2020), em desacordo com o art. 9º, II, da LRF; 

- seja como for, verifica-se, através das fichas gráficas, que todos os borderôs 

estão atualizados até outubro de 2018, ou seja, em consonância ao 

preceituado no art. 9º, II, da LRF;  

- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento 

diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio, 

enquadra-se dentre os quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- divergência acolhida nesse ponto em específico. 

 

 DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 112.289-4 
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- postula a Credora a inclusão de crédito quirografário pela importância 

atualizada de R$ 242.263,96, decorrente do débito em conta corrente nº 

112.289-4; 

- compulsando a documentação comprobatória, constata-se a efetiva 

existência da Ficha Proposta de Abertura de Conta – Pessoa Jurídica (Ag. 

3084 – Conta 112.289-4), firmada em 23/08/2017, na qual aderiu aos produtos 

e serviços oferecidos pela Instituição Financeira; 

- assim, verifica-se, através do demonstrativo de débito apresentado pelo 

Banco Credor, que o valor de F corresponde à monta do crédito atualizado 

até 01/07/2020, data anterior àquela de quebra (23/07/2020), em consonância 

com o art. 9º, II, da LRF; 

- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento 

diferenciado estabelecido pela Lei, ausente qualquer garantia ou privilégio, 

enquadra-se dentre os quirografários; 

- por essa razão, impõe-se habilitar o crédito, na importância de R$ 

242.263,96, decorrente do débito em conta corrente nº 112.289-4, dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- divergência acolhida neste ponto em específico. 

 

 SÍNTESE DO RESULTADO 

 
CONTRATO Nº RESULTADO 

VALOR DO 
CRÉDITO 

CLASSE 

Cédula de Crédito Bancário nº 
390828 

ACOLHIDA R$ 701.112,65 QUIROGRAFÁRIA 

Cédula de Crédito Bancário nº 
5246 

ACOLHIDA R$ 243.981,40 QUIROGRAFÁRIA 

Cédula de Crédito Bancário 
nº 52236-3 

ACOLHIDA R$ 236.750,00 QUIROGRAFÁRIA 

Débito em conta corrente nº 
112.289-4 

ACOLHIDA R$ 242.263,96 QUIROGRAFÁRIA 

TOTAL DO CRÉDITO TOTAL R$ 1.424.108,01 QUIROGRAFÁRIA 

 

Providências: 

- majorar a importância do crédito de R$ 723.248,41 para R$ 1.424.108,01 em 

favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO PLANALTO CATARINENSE – SICOOB 
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CREDIPLANALTO/SC/RS, mantendo-o dentre os titulares de créditos 

quirografários (art. 83, VI, da LRF). 

 

107. 

Apresentante: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO PLANALTO – SICREDI PLANALTO RS/MG  

Natureza: divergência de classificação. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 1.938.130,87 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito arrolado no edital do art. 99, 

parágrafo único, da LRF. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 1.938.130,87 – crédito com garantia real. 

Documentos apresentados: divergência de crédito administrativa; procuração; 

contratos; memórias de cálculo. 

Resultado: 

- postula a Credora a reclassificação de seu crédito quirografário, pela 

importância de R$ 1.938.130,87, para que passe a constar dentre os titulares 

de créditos com garantia real; 

- pois bem, a partir do relatório de verificação de créditos elaborado pela 

Administração Judicial ao tempo do procedimento recuperatório, extrai-se que 

haveria crédito quirografário, em favor da Instituição Financeira, pela 

importância de R$ 1.938.130,87, nos termos abaixo reproduzidos: 

 
“Apresentante: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 
INVESTIMENTO PLANALTO – SICREDI PLANALTO RS/MG 
Natureza: divergência de valor. 
Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 1.310.138,00 – crédito 
quirografário 
Pretensão: aumentar a importância do crédito. 
Valor declarado pelo credor: R$ 1.938.130,87 – crédito 
quirografário 
Documentos apresentados: divergência; procuração e atos 
constitutivos; planilha de atualização de valores; cédulas de crédito 
bancário de nº B912452, B81230334-0, B81230330-8, B81230282-
4, B81220165-3, B81230427-4, B81230433-9, B81230472-0, 
B81230511-4, B81230516-5, B81230662-5, B8120748-6, 
B21230764-7, B31231173-5,  B61230945-0, B81220345-1, 
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B71220920-2, B81220770-8, B81220512-8 e respectivos extratos 
de conta corrente. 
Contraditório: não houve.  
Resultado:  
- a Credora sustenta que o seu crédito junto à Recuperanda perfaz 
a monta de R$ 1.938.130,87, tendo origem as cédulas de crédito 
bancário de nº 912452, B81220165-3, B21230764-7, B31231173-
5, B61230945-0, B81220345-1, B71220920-2, B81220770-8, 
B81220512-8; 
- como os contratos que dão origem ao crédito têm origem anterior 
ao ajuizamento da Recuperação Judicial, não há dúvidas da 
sujeição ao procedimento recuperacional (art. 49, da LRF); 
- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui 
tratamento diferenciado estabelecido pela Lei, este, de fato, 
enquadra-se dentre os quirografários; 
- logo, a divergência merece acolhida. 
Providências: majorar a importância do crédito de R$ 1.310.138,00 
para R$ 1.938.130,87.” 
 

- registra-se que, à época, não havia sido suscitada existência de hipoteca 

cedular, razão pela qual constou dentre os titulares de créditos quirografários; 

- de toda sorte, verifica-se que existe Escritura Pública de Constituição de 

Hipoteca celebrada pelas partes em 23 de dezembro de 2014, garantindo 

operações até o limite principal de R$ 1.000.000,00 acrescido de todos os 

encargos e acessórios das obrigações contratadas; 

- in casu, fora dado em hipoteca cedular de primeiro grau e sem concorrência 

de terceiros uma área de 6.250 m², em condomínio dentro de área maior, e 

todas as benfeitorias sob registro R.1/6.473 e AV. 10/6.473 do Registro de 

Imóveis da Comarca de Augusto Pestana/RS; 

- houve a demonstração da higidez da garantia real através de instrumento 

público e de registro na matrícula do imóvel, conforme disposto no art. 1.492 

do CC/02, in verbis: 

 
“Art. 1.492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do 
imóvel, ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um.” 

 

- para os fins do art. 1.484, do CC, o imóvel foi avaliado em R$ 1.120.248,64: 
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- na falência, o imóvel e suas benfeitorias foi avaliado em R$ 2.158.254,75 
(E462): 
 

 
 

- todavia, recentemente levado a leilão, o conjunto dos bens foi arrematado 

por 50% do valor de avaliação (E494): 

 

 
 

- logo, o crédito com garantia real se limita a 50% do valor de avaliação na 

falência, ou seja, R$ 1.079.127,38;  

- nesse contexto, não vacila a doutrina de Marcelo Barbosa Sacramone76:  

 
“O titular de crédito com garantia real somente receberá tratamento 
privilegiado, porém, na medida da garantia. O crédito somente será 
considerado integrante dessa segunda classe até o valor do bem 
dado em garantia. Esse valor será apurado conforme o montante 
obtido com a alienação do bem, pelo administrador judicial, por 

 
76 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 430. 
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ocasião da liquidação de todos os ativos integrantes da Massa 
Falida, ainda que referido valor obtido seja inferior ao valor indicado 
no contrato que originou o crédito, pois o valor real do bem a 
mercado é a medida efetiva da garantia.” 

 

- ainda, não se poderia deixar de transcrever julgado do E. TJSP: 

 
“Falência. Previdência complementar fechada. Contribuições 
descontadas pelo empregador em folha salarial e não repassados 
ao AEROS. Pedido de restituição improcedente em razão de 
acordo firmado entre as partes, com ajuste de parcelamento, 
homologado por sentença transitada em julgado. Reconhecimento 
de novação, com acerto sobre novos valores da dívida, constituição 
de garantia pessoal (aval) dos controladores e garantia real de 
aeronave e motores, além de parcelamento. Inteligência do art. 360 
do Código Civil. Improcedência mantida. Apelo provido, em parte. 
Alteração da classificação dos créditos para a classe do 
art. 83, II (créditos com garantia real até o limite do valor dos 
bens dados em garantia), devendo o saldo não coberto com o 
produto da alienação dos bens vinculados ao pagamento ser 
classificado como quirografário.” (TJSP;  Apelação Cível 
0070715-88.2005.8.26.0100; Relator (a): Pereira Calças; Órgão 
Julgador: N/A; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e 
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 18/10/2011; Data de 
Registro: 19/10/2011) 

  

- sendo assim, não há como surtir efeitos para totalidade desta operação, 

tendo em vista que respectivo débito perfaz um montante de R$ 1.938.130,87 

ao passo que referida garantia hipotecária fora alienada apenas em R$ 

1.079.127,38; 

- por essa razão, impõe-se habilitar o valor de R$ 1.079.127,38, dentre os 

créditos com garantia real, e o valor de R$ 859.003,50, dentre os créditos 

quirografários; 

- divergência parcialmente acolhida neste ponto em específico. 

Providências: 

- minorar a importância do crédito quirografário em favor da COOPERATIVA 

DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PLANALTO – SICREDI 

PLANALTO RS/MG, de R$ 1.938.130,87 para R$ 859.003,50. 
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- incluir crédito com garantia real em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO PLANALTO – SICREDI PLANALTO RS/MG 

pela importância de R$ 1.079.127,38. 

 

108. 

Apresentante: TERESINHA GUBERT MULLER  

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: 

 R$ 60.069,38 – crédito quirografário; 

Pretensão: majoração da importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: 

 R$ 123.854,71 – crédito quirografário. 

Documentos apresentados: habilitação de crédito administrativa; procuração; 

documento de identidade; comprovante de residência; notas fiscais; memória 

de cálculo. 

Resultado: 

- tratando-se de falência decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, 

não se aplica a nova redação do art. 83, da LRF, mercê do art. 5º, § 1º, II, 

daquela; 

- pretensão embasada em notas fiscais emitidas pela Falida, assim 

discriminadas: 

 

NOTA FISCAL Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO VALOR KG 

000.106.688 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 20.375,00 15.000,00 kg 

000.096.850 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS COFINS” 
R$ 47.663,13 41.446,20 kg 

000.097.324 “Compra de Soja a Fixar” --- 17.341,00 kg 

000.097.438 “Compra de Soja a Fixar” --- 17.615,00 kg 
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- todavia, observa-se que apenas a seguinte nota fiscal tem pertinência com 

a Requerente e a Falida, eis que as demais foram emitidas em benefício de 

DARCI OTMAR WRASSE: 

 
Nota fiscal nº Natureza da operação Valor Kg 

000.106.688 
“Compra para Comerc A 

Vista S/ Cred PIS 
COFINS” 

R$ 20.375,00 15.000,00 kg 

 

- do edital do art. 99, parágrafo único, da LRF, extrai-se a existência de crédito 

em favor da Credora TERESINHA GUBERT MULLER, dentre os 

quirografários, no valor de R$ 60.069,38; 

- o valor do edital, em verdade, corresponde ao crédito lançado pela 

Administração Judicial na relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, ao 

tempo da Recuperação Judicial, sem qualquer atualização;  

- analisando os documentos fornecidos, trata-se de operações de compra e 

venda de grãos com valor já fixado;  

- não se trata, pois, de depósito de grãos, o que em tese poderia atrair 

hipótese de restituição; 

- no entender da Administração Judicial, as operações com preço já fixado 

devem ser atualizadas desde a data da emissão da nota fiscal até a data da 

decretação da quebra, com correção monetária (IGP-M) mais juros (1% ao 

mês simples);  

- por sua vez, as operações com preços a fixar devem ter a quantidade de 

grãos convertida conforme cotação praticada na data da quebra, qual seja, R$ 

107,35 por saca (Emater/RS77); 

- ocorre que não há correspondência entre as quantidades contidas nas notas 

e contra notas; 

- isso porque, na nota fiscal apresentada, existiria crédito tão somente pelo 

montante de R$ 20.375,00 em 19/09/2018 (data de emissão do documento 

fiscal); 

 
77 Disponível em: http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/precos/preco_24072020.pdf. 
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- por ausência de comprovação do valor postulado, a Administração Judicial 

fica adstrita ao valor constante no documento apresentado, atualizando tão 

somente o valor indicado em consonância com os parâmetros do art. 9º, II, da 

LRF: 

 

 
 

- ausente caráter alimentar, garantia ou privilégio, aloca-se dentre os 

quirografários (art. 83, VI, da LRF); 

- pretensão parcialmente acolhida. 

Providências:  

- minorar a importância do crédito quirografário em favor de TERESINHA 

GUBERT MULLER, de R$ 60.069,38 para R$ 28.882,12. 

 

109. 

Apresentante: VILMAR ANTONIO KERPEL 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 99, parágrafo único: --- 

Pretensão: --- 

Valor declarado pelo credor: --- 

Documentos apresentados: contrato de compra e venda de soja em grãos. 

Resultado: 

- a Administração Judicial recepcionou contrato de compra e venda de soja 

em grãos identificado sob nº 17842, firmado em 15/10/2020, entre VILMAR 
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ANTONIO KERPEL e CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., porém sem qualquer indicação de pretensão para habilitação de 

crédito neste procedimento falimentar; 

- nesse contexto, tendo em vista que o respectivo Contrato não tem qualquer 

correspondência com a Falida, entende a Administração Judicial que não há 

nenhuma providência a tomar. 

Providências: 

- nada a fazer. 

 

 

 

 


