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1RELATÓRIO DA VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS  

– FASE EXTRAJUDICIAL –  

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

 

DEVEDOR: RAFAEL SCHEER  

DATA DO AJUIZAMENTO: 13/06/2019 

 

01. 

Apresentante: BANCO BRADESCO S/A 

Natureza: divergência de valor e de sujeição ao procedimento de Recuperação 

Judicial. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 492.184,11 – crédito quirografário 

Pretensão: diminuir a importância do crédito sujeito e declarar a não sujeição de 

parte do crédito ao procedimento recuperatório. 

Valor declarado pelo credor: R$ 211.880,45 – crédito quirografário 

Documentos apresentados: manifestação inicial, pedido de aditamento da 

inicial, procuração, Cédula de Crédito Bancário nº 3055187-0, Cédula de 

Crédito Bancário nº 3055188-9, Cédula de Crédito Bancário nº 6027910, Cédula 

de Crédito Bancário nº 6028205, Cédula de Crédito Bancário nº 64092691010, 

Cédula de Crédito Bancário nº 010.734.855, Cédula de Crédito Bancário nº 

8.288.478, Cédula de Crédito Bancário nº 004.270.762, Certidão de Registro do 

Detran referente ao veículo placa IXS0643, proposta de adesão ao cartão de 

crédito bandeira Visa, fatura de cartão de crédito bandeira Visa, histórico da 

dívida cartão de crédito bandeira Visa, histórico da dívida da Cédula de Crédito 

Bancário nº 8.288.478, histórico da dívida da Cédula de Crédito Bancário nº 

010.734.855, histórico da dívida da Cédula de Crédito Bancário nº 8288478, 

nota fiscal nº 5195, nota fiscal nº 6918, nota fiscal nº 76344, nota fiscal nº 

90385,Consulta Individual de Veículo - DETRAN RS. 

Contraditório: 

“I – EM RELAÇÃO À PRELIMINAR:  

 

Ao contrário do afirmado pelo credor, a lista anexada aos autos e remetida ao 

Administrador Judicial contém todos os dados previstos no art. 51, inciso III, da 

Lei n. 11.101/05.   

 

Todos os contratos firmados com o BRADESCO foram identificados, sendo 

especificados o endereço dos credores, tipo de operação, a importância 

atualizada do crédito, assim como a classificação dos créditos, motivo pelo qual 

se requer o não acolhimento da preliminar alegada pelo credor.   

 

II - A RESPEITO DA SUBMISSÃO DOS CRÉDITOS À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS:  
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Deve-se atentar para o fato de existir três contratos firmados com o Banco 

Bradesco que não possuem registro da alienação fiduciária, conforme 

comprovam as cópias dos contratos anexos. São eles: a) Contrato n. 

64092691010; b) Contrato n. 010.734855; e c) Contrato n. 3055188-9.    

 

O crédito oriundo do contrato n. 64092691010 (controle n° 2017/1.002.988) diz 

respeito ao crédito bancário do BNDES, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), e não possui cláusula de alienação fiduciária.  

 

O contrato n. 010.734.855 se refere ao crédito bancário para capital de giro, no 

valor total contratado de R$ 54.101,19 (cinquenta e quatro mil cento e um reais 

e dezenove centavos), parcelado em 36 meses de R$ 2.967,37, e não possui 

cláusula de alienação fiduciária.  

 

Já o contrato n. 3055188-9 se refere ao financiamento, no valor total de R$ 

22.400,00, da carroceria (Baú) do caminhão placa IXS 0643, e apesar de 

possuir cláusula de alienação fiduciária não há registro da mesma junto ao 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a certidão de inteiro 

teor anexa, sendo que junto ao DETRAN apenas é registrada a alienação 

fiduciária do caminhão, que possui contrato de financiamento em separado.  

 

A alienação fiduciária específica da carroceria de um caminhão não é objeto de 

registro junto ao DETRAN, mas no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, a exemplo do contrato n. 6028205, que consta na certidão de 

inteiro teor expedida pelo referido Cartório, anexada à presente resposta.  

 

Apesar de o credor afirmar que ambos os contratos (caminhão e carroceria) 

estão registrados no DETRAN, não comprovou tal alegação, uma vez que esta 

informação não consta na certidão expedida pelo citado Órgão.   

 

Desta forma, os créditos oriundos dos três contratos acima especificados se 

submetem à Recuperação Judicial.   

 

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o 

crédito oriundo de contrato com alienação fiduciária sem registro se submete à 

Recuperação Judicial:  

 

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Contrato bancário. Alienação 

fiduciária. A Lei n° 11.101/05 tem por fim possibilitar as empresas em crise  

econômico-financeira sua recuperação mantendo-se como produtora ou 

prestadora de serviços, mantendo o trabalho de seus funcionários e o 

pagamento dos credores. Segundo o §1º do art. 1.361 do Código Civil os 
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contratos de crédito garantidos por alienação fiduciária devem estar 

devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos em data anterior 

ao pedido de recuperação judicial, o que não restou efetuado no caso concreto, 

porque não especificação do bem dado em garantia, que não pode ser futuro ou 

hipotético, sem descrição alguma. Ainda, sobre a cédula de crédito bancário há 

necessidade de individualização do bem dado em garantia de forma que haja a 

sua fácil identificação, e não foi o que ocorreu no caso vertente, não podendo 

se identificar o referido bem. Agravo de instrumento não provido.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70072561186, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-05-2017) (Grifou-se)  

 

Os demais contratos de números 004.270.762 (caminhonete Mitsubishi Triton 

placa IXY8290), 3055187-0 (caminhão placa IXS0643) e 6027910 (caminhão 

placa IYR4893) possuem alienação fiduciária registrada no DETRAN e o 

contrato n. 6028205 (carroceria para caminhão) está registrado junto ao 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a certidão de inteiro 

teor anexa.  

 

A caminhonete Triton, placa IXY é utilizada para visitas a clientes essenciais 

para as atividades da empresa e transporte de mercadorias em volumes 

menores, motivo pelo qual não possui conhecimentos de transporte e, também, 

por ser veículo utilitário com placa convencional (cinza).  

 

O caminhão Volkswagen/10.160 DRC 4x2, placa IYR4893 é utilizado para 

entregas de mercadorias vendidas pela empresa e para prestação de serviços 

de transporte para terceiros, conforme demonstram os conhecimentos de 

transportes anexos.  

 

O Caminhão Volkswagen/24.280 CRM 6x2, placa IXS0643 também é utilizado 

para entregas de mercadorias vendidas pela empresa e para prestação de 

serviços de transporte para terceiros, conforme demonstram os conhecimentos 

de transportes anexos.  

 

Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão há exceções ao artigo 49, parágrafo 

terceiro da Lei de Recuperação Judicial, pois a lei impõe que a posse dos bens, 

se forem essenciais à atividade da empresa, fique com a devedora.  

 

Salomão afirma que a interpretação do STJ sobre o artigo 49, parágrafo 3º é de 

que qualquer ato judicial que possa colocar a eficiência do plano de 

recuperação em risco deve ser tomado pelo juízo universal. Isso quer dizer que 

o bem gravado por alienação fiduciária se submete à recuperação judicial se for 

essencial para a empresa, conforme o AgInt no AgInt no AgInt no CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 149.561 – MT:  
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AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de 

domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens 

gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à 

atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes. 2. Agravo interno 

não provido..   

 

Nesse contexto, o privilégio dos bancos, detentores de garantias fiduciárias, e a 

persecução desses créditos de forma extraconcursal, afetaria diretamente o 

cumprimento do plano de recuperação judicial, o pagamento dos demais 

credores sem garantia fiduciária e, por fim, o objetivo maior que seria a 

recuperação da empresa.  

 

Diante da comprovada essencialidade dos veículos e acessórios já acolhida 

pelo Administrador Judicial no processo de recuperação judicial, uma vez que 

se destinam às entregas dos produtos comercializados pela Recuperanda, bem 

como para a realização de frete, a falta destes geraria enorme prejuízo para a 

mesma ou até mesmo a sua falência.  

 

Desta forma, requer-se a permanência de submissão dos créditos oriundos de 

todos os contratos à Recuperação Judicial e da sua classificação como 

quirografário.  

Alternativamente, requer-se a manutenção da submissão dos contratos de 

números 64092691010, 010.734855 e 3055188-9 à Recuperação Judicial, eis 

que ausente o registro da alienação fiduciária junto ao órgão competente.  

 

III – QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR:  

 

A Recuperanda discorda dos valores apresentados pelo credor.  

 

Porém, é de extrema importância que seja levado em consideração pelo 

Administrador Judicial que a Recuperanda não teve acesso aos extratos 

bancários, o que está comprovado pelo e-mail datado de 25/10, encaminhado 

para vossa senhoria com cópia para a gerente e funcionário do BRADESCO, 

demonstrando que o e-mail com data de 17/10, no qual foram solicitados 

extratos, não foi atendido.   
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Desta forma, requer-se que os valores apresentados pela Recuperanda sejam 

considerados corretos, uma vez que lhe foi impossibilitada uma análise mais 

detalhada, pelo não fornecimento dos extratos por parte do BRADESCO.  

 

Quanto ao contrato n. 64092691010 (controle n° 2017/1.002.988), que diz 

respeito ao crédito bancário do BNDES, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), o saldo a pagar apresentado pelo BRADESCO está 

incorre, senão vejamos:  

 

Na data do ajuizamento da ação, a Recuperanda havia pago até maio de 2019 

16 (dezesseis) prestações de R$ 4.514,50, acrescida de juros e TJLP. Os juros 

e a TJLP não devem ser considerados no cálculo do valor devido.  

 

Posteriormente, houve três débitos em conta ocorridos no limite do cheque 

especial, tendo havido, porém, três estornos referentes ao citado contrato.   

 

A Recuperanda, que não teve acesso aos extratos detalhados, entende que as 

parcelas 17, 18 e 19 foram debitadas, mas foram devolvidas.  

 

 No entanto, um novo débito em conta ocorreu na data de 16 de setembro, no 

valor de R$ 6.725,67 (parcela de R$ 4.514,50 + juros TJLP).  

 

Desta forma, considera-se que, se não houver estorno deste valor, que foram 

pagas 17 parcelas, restando 37 parcelas de R$ 4.514,50, no total de R$ 

167.036,50, sendo este o valor a ser considerado na Recuperação Judicial.  

 

Caso ocorra o estorno da parcela debitada indevidamente, restam 38 parcelas, 

ou seja, o valor a ser considerado na Recuperação Judicial será de R$ 

171.551,36.    

 

Em relação ao cheque especial, contrato n. 8.288.478, deve-se verificar que o 

valor não foi incluído por um equívoco da Recuperada. Porém, a Recuperanda 

não concorda com o valor apresentado pelo credor, uma vez que o extrato do 

dia 13/06 demonstra saldo negativo no valor de R$ 2.898,76 (dois mil oitocentos 

e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).  

 

Sobre o cartão de crédito, também está incorreto o valor de R$ 5.819,90 

informado pelo BRADESCO.   

 

Deve-se levar em consideração que as faturas são debitadas em conta, 

inclusive, este valor informado pelo credor, estando, portanto, todas as faturas 

pagas.  
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Considerando que houve um crédito no valor de R$ 2.430,13 (dois mil 

quatrocentos e trinta reais e treze centavos) no dia 11/09/2019, somente este 

valor poderá ser incluído na Recuperação Judicial.  

 

Para a inclusão do valor de R$ 5.819,90, deverá o credor estornar a diferença 

entre R$ 5.819,90 e R$ 2.430,13, ou seja, deverá creditar na conta da 

Recuperanda o valor de R$ 3.389,77 (três mil trezentos e oitenta e nove reais e 

setenta e sete centavos).  

 

Caso contrário, como referido pela Recuperanda, poderá ser incluído na 

Recuperação Judicial somente o valor de R$ 2.430,13.  

 

A respeito do contrato n. 010.734.855, que se refere ao crédito bancário para 

capital de giro, no valor total contratado de R$ 54.101,19 (cinquenta e quatro mil 

cento e um reais e dezenove centavos), o valor em aberto na data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial era, realmente, de R$ 22.119,42 (vinte e 

dois mil cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos), conforme 

apresentado pelo credor.  

 

Apesar do contrato de n. 3055188-9, refere à carroceria (Baú) do caminhão 

placa IXS 0643 se sujeitar à recuperação judicial, conforme demonstrado acima, 

é importante referir que o valor devido não está correto.  

 

Equivocadamente constou na primeira lista apresentada o valor de 33 

prestações calculada indevidamente com juros e TJLP.   

 

Na data do ajuizamento da Recuperação Judicial faltavam 33 prestações para o 

término do pagamento do contrato, devendo ser considerado o valor da 

prestação de R$ 406,29 (quatrocentos e seis reais e vinte e nove centavos), 

resultando no valor total devido de R$ 13.407,57 a ser incluído na Recuperação 

Judicial.  

 

No entanto, ocorreram débitos em conta de quatro prestações acrescidas de 

juros e TJLP, sendo que estornaram três delas.   

 

Diante disso, caso não haja estorno da última parcela debitada indevidamente, 

o valor correto a ser incluído na Recuperação Judicial é de R$ 13.001,28 (treze 

mil um real e vinte e oito centavos).  

 

IV – PEDIDOS: ANTE O EXPOSTO, requer:  

 

a) que seja desacolhida a preliminar alegada pelo credor, nos termos do 

item I; b) a manutenção de todos os créditos na Recuperação Judicial, bem 
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como da classificação como quirografário, nos termos do item II; c) 

alternativamente, requer-se a manutenção da submissão dos contratos de 

números 64092691010, 010.734855 e 3055188-9, além dos demais contratos 

referentes ao cheque especial e cartão de crédito informados pelo credor, nos 

termos do item II; d) que sejam modificados os valores dos créditos a serem 

incluídos na Recuperação Judicial conforme as alegações contidas no item III e 

documentos anexos.” 

Resultado: 

- preliminarmente, quanto à irresignação da Recuperanda pela falta de acesso 

aos extratos, cumpriria à mesma ter se valido de ação de exibição de 

documentos;  

- sem razão, portanto;  

(i) do crédito quirografário: 

- o Credor sustenta que seu crédito sujeito ao processo de Recuperação 

Judicial é quirografário e perfaz a monta de R$ 211.880,45; 

- para comprovar o alegado, apresentou cédulas de crédito bancário, as quais 

foram analisadas pela Administração Judicial conforme se passa a expor: 

➢ Cédula de Crédito Bancário 010.734.855:  

- trata-se de operação firmada em 02/03/2017, tendo como valor histórico R$ 

54.101,19, com prazo de pagamento de 36 meses e parcela mensal de R$ 

2.967,37; 

- do total, foram adimplidas 26 prestações, restando o saldo devedor no valor de 

R$ 21.818,84; 

- considerando que a origem da operação é anterior ao ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial (13/06/2019), é possível afirmar que o crédito está 

sujeito ao concurso de credores, mercê do disposto no art. 49, da LRF; 

- a atualização do saldo devedor para R$ 22.119,42 atenta para o requisito do 

art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- 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; 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda concorda com o valor do saldo 

devedor de R$ 22.119,42; 

- logo, o crédito apurado de R$ 22.119,42, oriundo deste contrato, deve ser 

submetido à Recuperação Judicial; 

➢ Cédula de Crédito Bancário 8.288.478: 

- trata-se de operação firmada em 07/01/2016 para fins de disponibilização de 

um limite de crédito com teto máximo de R$ 15.000,00, quantia sobre a qual foi 

pactuada a incidência de taxa de juros de 12,30% ao mês, além de encargos; 

- para apuração do valor devido, o Banco Credor apresentou histórico 

pormenorizado da dívida, destacando o montante adimplido e apontando o 

saldo em aberto de R$ 3.589,48, atualizado até a data do ajuizamento do 

pedido de Recuperação Judicial; 

Formatado: Fonte: Não Negrito
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- oportunizado o contraditório, a Recuperanda não concordou com o valor 

apurado pelo Credor, apresentando extrato que consta como saldo negativo da 

conta o valor de R$ 2.978,76; 

- a divergência de valores se deve ao fato de o extrato apresentado pela 

Recuperanda não abarcar os valores de R$ 469,12, referente ao cálculo dos 

juros acumulados no período entre 31/05/2019 e 13/06/2019, e de R$ 221,60, 

referente ao cálculo do IOF acumulado no mesmo período; 

- tendo em vista que a origem da operação é anterior ao ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial (13/06/2019), é possível afirmar que o crédito está 

sujeito ao concurso de credores, mercê do disposto no art. 49, da LRF; 

- ainda, a atualização do saldo devedor com realizada pelo Credor com a 

incidência de juros e demais encargos está de acordo com o contrato firmado e 

atenta para o requisito do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- 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; 

- logo, o crédito apurado de R$ 3.589,48, oriundo deste contrato, deve ser 

submetido à Recuperação Judicial; 

➢ Cédula de Crédito Bancário 1.002.988:  

- trata-se de operação firmada em 23/06/2017 para contratação do valor de R$ 

250.000,00, mais taxas e juros, com a finalidade de financiamento de capital de 

giro; 

- para comprovação do valor devido, o Banco Credor apresentou histórico 

pormenorizado da dívida, apontando o saldo devedor atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, o qual alcança a monta total 

de R$ 180.351,65; 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda não concordou com o valor 

pretendido pelo Credor e apresentou extrato bancário no qual há registro de 

débitos na sua conta referentes ao pagamento de dívidas sujeitas ao processo 

de Recuperação Judicial; 

- de fato, nos meses de junho (dia 17/06/2019), julho (dia 15/07/2019), agosto 

(15/08/2019) e setembro (16/09/2019), há registros de débitos relacionados ao 

contrato 1.002.988 na conta da Recuperanda, os quais somam o total de R$ 

26.994,07; 

- considerando que houve o estorno da quantia de R$ 20.268,40, persiste um 

saldo de R$ 6.725,67 correspondente ao valor debitado em setembro/2019 que 

deverá ser estornado em favor da Recuperanda; 

- por outro lado, destaca-se que o valor apurado pelo Credor abarca somente os 

créditos com origem anterior ao ajuizamento do pedido de Recuperação 

Judicial, em consonância com o art. 49 da LRF; 

- ainda, a atualização do saldo devedor realizada pelo Credor atenta para o 

requisito do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

Formatado: Fonte: Não Negrito
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- 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; 

- logo, o crédito apurado de R$ 180.351,65, oriundo deste contrato, deve ser 

submetido à Recuperação Judicial; 

➢ Dívida do cartão de crédito:  

- o Credor apresentou fatura do cartão de crédito da bandeira VISA, a qual 

aponta valor total em aberto de R$ 5.819,90, referente à utilização do serviço no 

período entre 11 e 13 de junho de 2019 e com vencimento para 01/07/2019; 

- para demonstração do valor devido, o Banco Credor apresentou histórico de 

atualização da dívida, no qual aponta o saldo total idêntico ao da fatura, sem a 

inclusão de juros; 

- tendo em vista que a origem da operação é anterior ao ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial (13/06/2019), é possível afirmar que o crédito está 

sujeito ao concurso de credores, mercê do disposto no art. 49, 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; 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda apresentou extratos bancários 

onde constam débitos na sua conta relativos ao adimplemento das faturas do 

referido cartão de crédito; 

- ocorre que o débito realizado em 01/07/2019, correspondente ao pagamento 

da fatura no valor de R$ 5.819,90, é ato ilegal dada a sujeição do crédito ao 

processo de Recuperação Judicial; 

- considerando que no dia 11/07/2019 houve o estorno do valor de R$ 2.430,13, 

persiste um saldo de R$ 3.389,77 que deverá ser estornado em favor da 

Recuperanda; 

- assim, efetivamente comprovado está que o valor de R$ 5.819,90 deve ser 

submetido à Recuperação Judicial; 

(ii) da não sujeição de créditos à Recuperação Judicial 

- o Banco Credor se insurge quanto à inclusão de valores oriundos de contratos 

garantidos por alienação fiduciária de bens no processo de Recuperação 

Judicial, invocando a inteligência do artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05; 

- para elucidar a controvérsia, a Administração Judicial analisou toda 

documentação disponibilizada, chegando às seguintes conclusões: 

➢ Cédula de Crédito Bancário 004.270.762:  

- trata-se de operação celebrada em 02/08/2017 que tinha por escopo o 

financiamento de veículo, gerando uma dívida de R$ 92.432,44; 

- a referida operação previa a alienação fiduciária do veículo marca Mitsubshi, 

modelo L-200 CD TRITON HPE 4x4 3.2, cor verde, ano/fabr. 2014, ano/mod. 

2014, Chassi 93XHYK88TECE88498; 

- a Recuperanda, por seu turno, concorda com a existência da garantia de 

alienação fiduciária do veículo, mas requer a submissão do crédito à 
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Recuperação Judicial em razão do bem dado em garantia ser essencial às suas 

atividades; 

- o artigo 1.361, § 1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que “Constitui-se 

a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no 

certificado de registro”. 

- no caso em liça, a propriedade fiduciária foi registrada no DETRAN/RS, 

conforme consulta individual de veículo apresentada pelo Credor; 

- logo, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo da CCB 

004.270.762, uma vez que está enquadrado na exceção do art. 49, §3º, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- inobstante isso, cumpre destacar que o art. 49, § 3º, in fine, da Lei nº 

11.101/2005 garante que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, 

do art. 6º, da LRF, o bem dado em garantia que seja considerado essencial à 

manutenção das atividades da Recuperanda não poderá ser retirado do seu 

estabelecimento;  

- é dizer, a essencialidade não é critério para definir a sujeição ou não do 

crédito à Recuperação Judicial, mas sim para possibilitar ou não a retomada da 

garantia durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da LRF; 

➢ Cédula de Crédito Bancário 3055188-9:  

- trata-se de operação de financiamento da monta de R$ 22.400,00 celebrada 

em 23/01/2017; 

- referida operação previa a alienação fiduciária de uma “Carroceria Furgão 

Carga Geral Duraluminio-CR FG CG”, no valor venal de R$ 28.000,00; 

- a Recuperanda, por seu turno, rechaça a não submissão, uma vez que não 

houve o registro do contrato junto ao Registro de Títulos e Documentos da 

cidade onde se localiza a sua sede; 

- o artigo 1.361, §1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que “Constitui-se 

a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no 

certificado de registro”. 

- no caso em liça, não foi apresentado o registro da propriedade fiduciária do 

bem no Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Lourenço do 

Sul; 

- a esse respeito, a doutrina assim se posiciona: 
 
“Por fim, a propriedade fiduciária, para se constituída e não 

permitir a submissão do objeto alienado fiduciariamente ao plano 
de recuperação judicial, precisa estar registrada, sob pena de o 
crédito ser considerado quirografário e se submeter ao plano. O 
registro deverá ser feito no Registro de Títulos e Documentos do 
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domicílio do devedor (art. 1.361, do CC) ou na repartição 
competente para o licenciamento do veículo, com anotação no 
certificado de propriedade do veículo, e realizado, antes da 
distribuição do pedido de recuperação judicial, momento em que 
se analisará se os créditos estão ou não submetidos à 
recuperação. 
 Como a oponibilidade a terceiros é característica do direito 
real, ela não poderia ocorrer caso o registro não fosse feito. A falta 
de registro, mais do que impedir a publicidade perante terceiros, 
não permite que entre as próprias partes seja constituída a 
propriedade fiduciária, porque não se pode ter um direito real não 
oponível a terceiros.”1   

 

- a jurisprudência dos nossos Tribunais tem mantido a exigência do registro 

quanto à alienação fiduciária de bens infungíveis:   

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 
INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS. HIPÓTESE DE 
ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS INDIVIDUALIZADOS 
PELO NÚMERO DO CHASSI. BENS INFUNGÍVEIS. 
NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE O ÓRGÃO DE 
TRÂNSITO COMPETENTE, PARA CONSTITUIÇÃO DA 
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ART. 1.361, §1º, CC. INÉRCIA DA 
AGRAVADA. CONCURSALIDADE E NATUREZA 
QUIROGRAFÁRIA DO CRÉDITO QUE DEVE SER 
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;  Agravo de 
Instrumento 2174006-25.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre 
Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
24/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018) 
______________ 
 
“Recuperação judicial – Impugnação rejeitada – Contrato de 
alienação fiduciária em garantia de equipamento industrial – 
Ausência do registro perante o Oficial do Registro de Títulos e 
Documentos do domicílio do devedor - Requisito necessário para 
a constituição da propriedade fiduciária e sua eficácia perante 
terceiros - Crédito que deve ser classificado como quirografário – 
Descaracterização da extraconcursalidade - Exclusão prevista no 
§3º do artigo 49 da Lei 11.101/05 não caracterizada - Súmula 60 
do TJSP – Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP;  Agravo 
de Instrumento 2001880-66.2018.8.26.0000; Relator (a): Fortes 
Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial; Foro de Amparo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 
12/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018) 
______________ 
 

 
1 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e 
Falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 208/209. 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SUJEIÇÃO DE CRÉDITO 
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AO PROCESSO 
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO 
DOMICÍLIO DA DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
AGRAVADA. 1. Para a incidência da disposição do art. 49, §3º, da 
Lei n. 11.101/2005, no sentido de não submissão dos créditos 
oriundos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil aos 
efeitos da recuperação judicial, necessária a existência de registro 
dos títulos no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do 
devedor (art. 1.361, §1º, do CC). 2. Situação concreta em que os 
contratos firmados entre o agravante e a recuperanda três cédulas 
de crédito bancário não foram levados a registro perante o 
Registro de Títulos e Documentos do domicílio da agravada, 
senão na localidade de São Paulo/SP, como reconhecido pelo 
próprio recorrente, não se tendo por atendido, portanto, o requisito 
legal de exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial. 3. 
Manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078442431, Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias 
Almeida, Julgado em 26/09/2018)  

 

- no entender da Administração Judicial, a jurisprudência que dispensa o 

registro se aplica apenas aos casos de cessão fiduciária; 

- logo, improcede a exclusão do crédito vindicada, devendo o valor de R$ 

13.001,28 correspondente à soma das parcelas em aberto ser submetido à 

Recuperação Judicial; 

➢ Cédula de Crédito Bancário 3055187-0:  

- trata-se de operação de financiamento da monta de R$ 160.000,00 celebrada 

em 23/01/2017; 

- referida operação previa a alienação fiduciária de um “Chassi c/ motor e 

cabine p/ caminhão – VW 24.280 CRM”, no valor venal de R$ 200.000,00; 

- a Recuperanda, por seu turno, concorda com a existência da garantia de 

alienação fiduciária, mas requer a submissão do crédito à Recuperação Judicial 

em razão do bem dado em garantia ser essencial às suas atividades; 

- o artigo 1.361, §1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que “Constitui-se 

a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no 

certificado de registro”. 

- no caso em liça, a propriedade fiduciária do caminhão marca VW/24.280 CRM 

6X2, Chassi 953658249HR706042, placa IXS0643 foi registrada no 

DETRAN/RS, conforme consulta individual de veículo apresentada pelo Credor; 

- logo, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo da CCB 3055187-0, 

uma vez que está enquadrado na exceção do art. 49, § 3º, da Lei nº 

11.101/2005; 

Formatado: Fonte: Não Negrito
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- inobstante isso, cumpre destacar que o art. 49, §3º, in fine, da Lei nº 

11.101/2005 garante que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, 

do art. 6º, da LRF, o bem dado em garantia que seja considerado essencial à 

manutenção das atividades da Recuperanda não poderá ser retirado do seu 

estabelecimento; 

- é dizer, a essencialidade não é critério para definir a sujeição ou não do 

crédito à Recuperação Judicial, mas sim para possibilitar ou não a retomada da 

garantia durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da LRF; 

➢ Cédula de Crédito Bancário 6027910:  

- trata-se de operação de financiamento do valor de R$ 145.000,00 para 

aquisição de caminhões; 

- referida operação previa a alienação fiduciária de bem móvel descrito como 

“2988168 – Chassi c/ motor e cabine p/ caminhão – VW 10.160 DRC”; 

- a Recuperanda, por seu turno, concorda com a existência da garantia de 

alienação fiduciária, mas requer a submissão do crédito à Recuperação Judicial 

em razão do bem dado em garantia ser essencial às suas atividades; 

- o artigo 1.361, §1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que “Constitui-se 

a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no 

certificado de registro”. 

- no caso em liça, a propriedade fiduciária do caminhão marca VW/10.160 DRC 

4X2, Chassi 9531M62P1JR822451, placa IYR4893, foi registrada no 

DETRAN/RS, conforme consulta individual de veículo apresentada pelo Credor; 

- logo, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo da CCB 6027910, 

uma vez que está enquadrado na exceção do art. 49, §3º, da Lei nº 

11.101/2005. 

- inobstante isso, cumpre destacar que o art. 49, § 3º, in fine, da Lei nº 

11.101/2005 garante que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, 

do art. 6º, da LRF, o bem dado em garantia que seja considerado essencial à 

manutenção das atividades da Recuperanda não poderá ser retirado do seu 

estabelecimento; 

- é dizer, a essencialidade não é critério para definir a sujeição ou não do 

crédito à Recuperação Judicial, mas sim para possibilitar ou não a retomada da 

garantia durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da LRF; 

- divergência parcialmente acolhida, com indicação de providências a serem 

tomadas quanto a amortizações posteriores ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial. 

Providências: minorar a importância do crédito quirografário de R$ 492.184,11 

para R$ 224.881,73. 

 

02. 
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Apresentante: BANCO DO BRASIL S/A 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 18.818,58 – crédito quirografário  

Pretensão: aumentar a importância do crédito. 

Valor declarado pelo credor: R$ 23.025,70 – crédito quirografário 

Documentos apresentados: manifestação, contrato de abertura de crédito - BB 

giro rápido nº 032.721.561, histórico da dívida contrato nº 032.721.561, contrato 

de abertura de conta corrente nº 92931698, extrato do cartão de crédito da 

bandeira Ourocard, histórico da dívida de parcelamento de débitos, procuração, 

substabelecimento. 

Contraditório: 

“A divergência apresentada pelo Banco do Brasil se refere ao valor publicado no 

Edital de R$ 18.818,58.   

A primeira observação necessária é que se o Edital foi formulado com base na 

primeira lista apresentada pela Recuperanda, o valor correto que constou na 

mesma é R$ 15.722,69, referente ao contrato de Giro Rápido de n. 32721561, e 

não R$ 18.818,58.  

Na lista posterior, ainda não publicada, o citado contrato constava com saldo de 

R$ 10.426,28, em razão dos débitos em conta ocorridos, ocasionando a 

redução do valor.  

 

Na lista atualizada, foi incluído, também, o parcelamento do Cartão de Crédito 

que constava com saldo de R$ 8.392,30, somatório de 14 (quatorze) prestações 

de R$ 599,45 (quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos).  

 

Feitas estas observações, passa-se à análise dos valores das duas operações:  

 

Em relação ao contrato de Giro Rápido de n. 32721561, segundo o próprio 

extrato fornecido pelo Banco do Brasil, o saldo devedor é de R$ 6.788,64 (seis 

mil setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).   

 

Porém, os comprovantes anexos demonstram que houve débitos em conta que  

somam a quantia de R$ 8.332,00 acrescido de juros de R$ 2.446,73.  

 

Assim, está comprovado que já houve pagamento a maior do que o valor 

devido, devendo, na situação apresentada, haver os estornos dos valores 

debitados desde junho de 2019, para que o valor de R$ 6.788,64 seja incluído 

na Recuperação Judicial, ou deve a dívida ser considerada quitada e ser 

devolvida a diferença paga a maior.  

 

Sobre o valor de R$ 16.237,06 a título de abertura de conta corrente, a 

Recuperanda desconhece tal dívida, não tendo sido comprovada pelo credor a 

sua existência.  



 

- 15 - 

 

Quanto ao Cartão de Crédito bandeira Visa de n. 4984309935418563, foi 

incluído na lista atualizada ainda não publicada o parcelamento do valor 

pendente, com saldo de R$ 8.392,30 (oito mil trezentos e noventa e dois reais e 

trinta centavos), resultado da soma de 14 prestações de R$ 599,45.  

 

Na verdade, o valor deve ser corrigido pois restam 15 prestações de R$ 599,45, 

resultando na dívida de R$ 8.991,75 (oito mil novecentos e noventa e um reais 

e setenta e cinco centavos), conforme comprovam as faturas anexas.  

 

Assim, a dívida corresponde ao valor total de R$ 15.780,39, resultado da soma 

de R$ 6.788,64 (desde que sejam devolvidos os valores debitados) e de R$ 

8.991,75, motivo pelo qual requer a Recuperanda que este seja o valor incluído 

na Recuperação Judicial.” 

Resultado: 

- o Credor sustenta que o seu crédito quirografário perfaz a monta de R$ 

23.025,70, relativa à soma dos valores em aberto correspondente às operações 

“BB Giro Rápido nº 032.721.561” e “conta corrente nº 92931698”; 

- para elucidar a controvérsia, a Administração Judicial analisou toda a 

documentação disponibilizada, chegando às seguintes conclusões: 

➢ Contrato “BB Giro Rápido nº 032.721.561: 

- trata-se de contrato de abertura de crédito para capital de giro no valor de R$ 

50.000,00 firmado em 12/02/2016; 

 - para comprovação do valor do crédito a ser submetido ao procedimento 

recuperacional, o Banco Credor apresentou planilha demonstrativa que aponta 

o valor de R$ 6.788,64 como saldo devedor atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (13/06/2019); 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda concordou com a monta do 

crédito apresentado pelo Credor, mas sustentou que o Banco do Brasil debitou 

valores na sua conta após o deferimento da Recuperação Judicial para 

satisfazer o pagamento da dívida sujeita ao concurso; 

- examinando os extratos bancários apresentados pela Recuperanda, é possível 

identificar os seguintes débitos realizados pelo Banco do Brasil após o 

ajuizamento da Recuperação Judicial, os quais somam o total de R$ 10.834,71: 

 

VALOR DATA 

R$ 2.326,57 21/06/2019 

R$ 18,26 01/07/2019 

R$ 2.225,45 22/07/2019 

R$16,32 01/08/2019 

R$ 2.161,60 20/08/2019 

R$ 11,90 02/09/2019 

R$ 2.079,12 20/09/2019 
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R$ 9,50 01/10/2019 

R$ 1.985,99 21/10/2019 

 

- tratando-se de débitos para satisfação de créditos sujeitos aos efeitos da 

Recuperação Judicial em curso, imperioso que os valores sejam estornados à 

conta da Recuperanda, a fim de resguardar a integridade do concurso de 

credores; 

- no que se refere ao valor do crédito sujeito à Recuperação Judicial oriundo do 

contrato “BB Giro Rápido nº 032.721.561”, este efetivamente perfaz a monta de 

R$ 6.788,64, conforme a planilha demonstrativa que abarca somente os 

créditos com origem anterior ao ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial 

(art. 49 da LRF) e com atualização que atenta para o requisito do art. 9º, II, da 

Lei nº 11.101/2005; 

- 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; 

- logo, o crédito apurado de R$ 6.788,64, oriundo deste contrato, deve ser 

submetido à Recuperação Judicial; 

➢ Conta corrente nº 92931698: 

- para comprovação do valor do crédito a ser submetido ao procedimento 

recuperacional, o Banco Credor apresentou, além do contrato de abertura da 

conta corrente, um demonstrativo de conta vinculada (Operação 92931698 – 

Ourocard Empresarial Visa) que identifica o valor em aberto de R$ 10.790,10 no 

dia 13/06/2019, o extrato de cartão de crédito Ourocard Empresarial e um 

demonstrativo de conta vinculada (Operação 909200261 – pagamento 

parcelado de fatura) que identifica o valor em aberto de R$ 5.446,96 no dia 

13/06/2019; 

- oportunizado o contraditório, a Recuperanda sustentou que desconhece a 

dívida a título de abertura de conta corrente e que o valor do crédito a título de 

utilização de cartão de crédito perfaz a monta de R$ 8.991,75; 

- examinando a documentação comprobatória apresentada, é possível 

identificar que foi realizado um parcelamento de dívida de cartão de crédito em 

24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 599,45, acrescido de uma taxa de 

juros mensal de 9,90%; 

- outrossim, é possível constatar que até a data do ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial havia sido pago o valor correspondente a 6 (seis) parcelas 

do valor acordado, remanescendo em aberto o montante de R$ 10.790,10 

referente ao parcelamento do principal devido e R$ 5.446,96 referente aos juros 

incidentes sobre o saldo a parcelar em aberto; 

- quanto à classificação, tratando-se de crédito sujeito ao processo 

recuperacional que não possui tratamento diferenciado estabelecido pela Lei, 

ausente qualquer garantia ou privilégio, enquadra-se dentre os quirografários; 
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- logo, o crédito apurado no valor de R$ 16.237,06, oriundo desta operação, 

deve ser submetido à Recuperação Judicial, dentre os quirografários; 

- divergência integralmente acolhida, com indicação de providências a serem 

tomadas quanto a amortizações posteriores ao ajuizamento da Recuperação 

Judicial.  

Providências: majorar a importância do crédito quirografário de R$ 18.818,58 

para R$ 23.025,70. 

 

03. 

Apresentante: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A  

Natureza: divergência de sujeição ao procedimento de Recuperação Judicial. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: R$ 259.726,18 – crédito quirografário 

Pretensão: declarar a sua não sujeição ao procedimento recuperatório. 

Valor declarado pelo credor: R$ 259.726,18 – não sujeito 

Documentos apresentados: manifestação, Cédula de Crédito Bancário nº 

1590148240, Cédula de Crédito Bancário nº 159014831, histórico da dívida da 

Cédula de Crédito Bancário nº 1590148240, histórico da dívida da Cédula de 

Crédito Bancário nº 159014831, procuração, substabelecimento; 

Contraditório: 

“Deve-se atentar para o fato de existir dois contratos firmados com o Banco 

Mercedes-Benz.  

 

O contrato n. 1590148240 se refere ao baú acoplado ao caminhão e, apesar da 

cláusula de alienação fiduciária, não houve registro do mesmo junto ao 

DETRAN ou ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos de São Lourenço 

do Sul.  

 

A certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos de São Lourenço do Sul demonstra que nenhum contrato do 

Banco Mercedes-Benz foi registrado.  

 

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o 

crédito oriundo de contrato com alienação fiduciária sem registro se submete à 

Recuperação Judicial:  

 

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Contrato bancário. Alienação 

fiduciária. A Lei n° 11.101/05 tem por fim possibilitar as empresas em crise 

econômico-financeira sua recuperação mantendo-se como produtora ou 

prestadora de serviços, mantendo o trabalho de seus funcionários e o 

pagamento dos credores. Segundo o §1º do art. 1.361 do Código Civil os 

contratos de crédito garantidos por alienação fiduciária devem estar 

devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos em data anterior 

ao pedido de recuperação judicial, o que não restou efetuado no caso concreto, 
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porque não especificação do bem dado em garantia, que não pode ser futuro ou 

hipotético, sem descrição alguma. Ainda, sobre a cédula de crédito bancário há 

necessidade de individualização do bem dado em garantia de forma que haja a 

sua fácil identificação, e não foi o que ocorreu no caso vertente, não podendo 

se identificar o referido bem. Agravo de instrumento não provido.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70072561186, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-05-2017) (Grifou-se)  

 

A certidão do DETRAN especifica a alienação fiduciária, sem indicar que a 

alienação fiduciária compreende também o outro contrato bancário acima 

especificado.  

 

A única alienação fiduciária registrada diz respeito ao contrato n. 159014823101 

referente ao caminhão.      

 

Ocorre que segundo o Ministro Luis Felipe Salomão há exceções ao artigo 49, 

parágrafo terceiro da Lei de Recuperação Judicial, pois como a lei impõe que a 

posse dos bens, se forem essenciais à atividade da empresa, fique com a 

devedora.  

 

Salomão afirma que a interpretação do STJ sobre o artigo 49, parágrafo 3º é de 

que qualquer ato judicial que possa colocar a eficiência do plano de 

recuperação em risco deve ser tomado pelo juízo universal. Isso quer dizer que 

o bem gravado por alienação fiduciária se submete à recuperação judicial se for 

essencial para a empresa, conforme o AgInt no AgInt no AgInt no CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 149.561 – MT:  

 

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de 

domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados os casos em que os bens 

gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à 

atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedentes. 2. Agravo interno 

não provido..   

 

Nesse contexto, o privilégio dos bancos, detentores de garantias fiduciárias, e a 

persecução desse crédito de forma extraconcursal, afetaria diretamente o 

cumprimento do plano de recuperação judicial, o pagamento dos demais 

credores sem garantia fiduciária e, por fim, o objetivo maior que seria a 

recuperação da empresa.  
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Diante da comprovada essencialidade dos bens já acolhida pelo Administrador 

Judicial no processo de recuperação judicial, uma vez que se destina às 

entregas dos produtos comercializados pela Recuperanda, bem como para a 

realização de frete, a falta deste bem apreendido está gerando enorme prejuízo 

para a mesma.  

 

Desta forma, requer-se a permanência de submissão dos créditos oriundos de 

ambos os contratos à Recuperação Judicial e da sua classificação como 

quirografário.  

 

Alternativamente, requer-se a manutenção da submissão do contrato de n. 

1590148240 na Recuperação Judicial, eis que ausente o registro da alienação 

fiduciária junto ao órgão competente.  

 

II – QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR BANCO 

MERCEDES-BENZ:  

 

A Recuperanda discorda dos valores apresentados pelo credor.  

 

Quanto ao contrato n. 1590148240, o valor da dívida em junho de 2019, quando 

houve o ajuizamento da Recuperação Judicial, correspondia a R$ 22.859,16 

(vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), 

conforme o extrato anexo, emitido pelo próprio Banco MercedesBenz.  

 

Desta forma, está incorreto o valor constante no extrato anexado à divergência 

apresentada, no montante de R$ 29.940,90 (vinte e nove mil novecentos e 

quarenta reais e noventa centavos).   

 

Em relação ao contrato n. 159014823101, está incorreto o valor de R$ 

232.714,18, uma vez que o extrato anexo, emitido com data base de junho de 

2019 pelo próprio credor, demonstra que o saldo devedor corresponde a R$ 

169.388,15 (cento e sessenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e 

quinze centavos).  

 

III – PEDIDOS: ANTE O EXPOSTO, requer:  

 

a) a manutenção dos créditos na Recuperação Judicial, bem como da 

classificação como quirografário, nos termos do item I; b) alternativamente, 

requer-se a manutenção da submissão do contrato de n. 1590148240 na 

Recuperação Judicial, eis que ausente o registro da alienação fiduciária junto ao 

órgão competente e sua classificação como quirografário, conforme o item I; c) 

que sejam modificados os valores dos créditos a serem incluídos na 
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Recuperação Judicial conforme os extratos anexos apresentados pela 

Recuperanda neste ato, nos termos do item II.”  

Resultado: 

- o Banco Credor se insurge quanto à inclusão de valores oriundos de contratos 

garantidos por alienação fiduciária de bens no processo de Recuperação 

Judicial, invocando a inteligência do artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05; 

- para elucidar a controvérsia, a Administração Judicial analisou toda 

documentação disponibilizada, chegando às seguintes conclusões: 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 1590148240:  

➢ - trata-se de operação celebrada em 13/12/2017 que tinha por escopo o 

financiamento de “Carroceria Fechada sobre chassi”, no valor total de R$ 

29.784,90; 

- a referida operação previa a alienação fiduciária da “Carroceria Fechada sobre 

Chassi”, acessório automotivo de fabricação/modelo 2017, Chassi nº 

9BM958166JB070300, vendido pela Furgões Joinville Ltda, nota fiscal nº 6.559. 

- a Recuperanda, por seu turno, não concorda com a alegação de não sujeição 

do crédito ao procedimento recuperacional, sob o argumento de que a 

alienação fiduciária não restou constituída ante a ausência de registro do 

contrato no Registro de Títulos e Documentos da sede do Devedor; 

- com efeito, o artigo 1.361, § 1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que 

“Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por 

instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos 

e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no 

certificado de registro”. 

- no caso em liça, a propriedade fiduciária restou comprovada pelo próprio 

Devedor através de registro no DETRAN de veículo com mesmo chassi da 

Carroceria, pelo que se conclui que esta se encontra acoplada ao automóvel; 

- logo, procede a pretensão de não sujeição do crédito oriundo da CCB 

1590148240 ao processo de Recuperação Judicial, uma vez que restou 

comprovado estar enquadrado na exceção do art. 49, § 3º, da Lei nº 

11.101/2005; 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 1590148231:  

- trata-se de operação celebrada em 13/12/2017 que tinha por escopo o 

financiamento de veículo “2426/54 ATEGO 6X2 3e Dies. 2P Basico”, no valor 

total de R$ 220.031,67; 

- a referida operação previa a alienação fiduciária do veículo “2426 /54 ATEGO 

6x2 3e Dies. 2P Basico, marca Mercedes-Benz, ano fabricação 2017, modelo 

2018, Chassi nº 9BM958166JB070300, vendido pela Savar Veículos Ltda, nota 

fiscal nº 33.670. 

- a Recuperanda, por seu turno, concorda com a existência da garantia de 

alienação fiduciária do veículo, mas requer a submissão do crédito à 

Formatado: Fonte: Negrito, Realce

Formatado: Realce

Formatado:  Sem marcadores ou numeração

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Fonte: Negrito



 

- 21 - 

Recuperação Judicial em razão do bem dado em garantia ser essencial às suas 

atividades; 

- o artigo 1.361, §1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que “Constitui-se 

a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no 

certificado de registro”. 

- no caso em liça, a propriedade fiduciária foi registrada no DETRAN/RS, 

conforme consulta individual de veículo; 

- logo, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo da CCB 

1590148231, uma vez que está enquadrado na exceção do art. 49, § 3º, da Lei 

nº 11.101/2005; 

- inobstante isso, cumpre destacar que o art. 49, § 3º, in fine, da Lei nº 

11.101/2005 garante que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, 

do art. 6º, da LRF, o bem dado em garantia que seja considerado essencial à 

manutenção das atividades da Recuperanda não poderá ser retirado do seu 

estabelecimento;  

- é dizer, a essencialidade não é critério para definir a sujeição ou não do 

crédito à Recuperação Judicial, mas sim para possibilitar ou não a retomada da 

garantia durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da LRF; 

- divergência integralmente acolhida. 

Providências: declarar a não sujeição dos créditos do BANCO MERCEDES 

BENZ DO BRASIL S.A ao processo de Recuperação Judicial e, 

consequentemente, excluí-los da relação de credores sujeitos. 

 

04. 

Apresentante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Natureza: divergência de valor. 

Valor contido no edital do art. 52, §1º: R$ 556.403,76 – crédito quirografário  

Pretensão: reduzir o crédito quirografário e declarar a não sujeição de créditos. 

Valor declarado pelo credor: 

• R$ 336.994,10 – crédito não sujeito 

• R$ 244.403,51 – crédito quirografário 

Documentos apresentados: divergência; procuração; CCB nº 

180512606000009303, termo de constituição de garantia, registro de imóvel 

matrícula nº 12.612.  

Contraditório: 

I - A RESPEITO DA SUBMISSÃO DOS CRÉDITOS À RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS: 
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A Caixa Econômica destacou em sua divergência que os contratos de números 

0512.717.0000071-21, 18.0512.690.0000131-96, 18.0512.558.0000030-93 e 

18.0512.734.0000617-06. 

 

Referiu que os contratos de números 18.0512.606.0000093-03, 

18.0512.731.0000042-87 e 18.0512.731.0000058-44 não se submetem à 

Recuperação Judicial uma vez que possuem alienação fiduciária. 

 

No entanto, o único contrato que realmente não deve se submeter à 

recuperação judicial é o de número 18.0512.606.0000093-03, pois se trata de 

alienação fiduciária registrada de bem de propriedade do avalista. Ou seja, a 

alienação fiduciária não se refere a bem essencial para a atividade da empresa. 

 

O contrato de n. 18.0512.731.0000042-87 se refere ao financiamento da 

Câmara Fria, que foi considerada bem essencial para a atividade da empresa, 

nos termos da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal no 

agravo de instrumento n. 70083181412: 
“(...) 
No caso em apreço, pode-se concluir, sem resquício de dúvida, 
que os bens descritos pela parte agravante no item II.1 do 
presente recurso, quais sejam, 04 caminhões, 01 caminhonete, 
máquinas de corte e embaladora de papel A4, imóvel de matrícula 
nº 22.283, 01 câmara de painéis térmico isolantes para 
resfriamento, carroceria baú frigorífica, compressor industrial e 
empilhadeira, são essenciais à 
atividade da empresa, a qual atua no comércio atacadista de 
mercadorias em geral, com predominância na fabricação de papel 
A4, bem como na prestação de serviços de transporte rodoviário 
de produtos para terceiros. 
(...)” 

Da mesma forma, o contrato n. 18.0512.731.0000058-44 se refere ao 

financiamento da máquina de papel, bem extremamente essencial para a 

atividade da empresa, o que foi reconhecido no citado agravo de instrumento, 

conforme o trecho acima transcrito. 

 

Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão há exceções ao artigo 49, parágrafo 

terceiro da Lei de Recuperação Judicial, pois a lei impõe que a posse dos bens, 

se forem essenciais à atividade da empresa, fique com a devedora.  

 

Salomão afirma que a interpretação do STJ sobre o artigo 49, parágrafo 3º é de 

que qualquer ato judicial que possa colocar a eficiência do plano de 

recuperação em risco deve ser tomado pelo juízo universal. Isso quer dizer que 

o bem gravado por alienação fiduciária se submete à recuperação judicial se for 

essencial para a empresa, conforme o AgInt no AgInt no AgInt no CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 149.561 – MT: 
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AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 
COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E 
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À 
ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCEPCIONAL SUBMISSÃO AOS 
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O credor titular da 
posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de 
domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da 
recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º), ressalvados 
os casos em que os bens gravados por garantia de alienação 
fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da 
sociedade recuperanda. Precedentes. 2. Agravo interno não 
provido.. 

 

Nesse contexto, o privilégio dos bancos, detentores de garantias fiduciárias, e a 

persecução desses créditos de forma extraconcursal, afetaria diretamente o 

cumprimento do plano de recuperação judicial, o pagamento dos demais credores 

sem garantia fiduciária e, por fim, o objetivo maior que seria a recuperação da 

empresa. 

 

Diante da comprovada essencialidade dos citados bens (Câmara Fria e Máquina de 

Papel) já acolhida pelo Administrador Judicial no processo de recuperação judicial, 

a falta destes geraria enorme prejuízo para a mesma ou até mesmo a sua falência. 

 

Desta forma, requer-se a permanência de submissão dos créditos oriundos dos 

contratos de números 18.0512.731.0000042-87 e 18.0512.731.0000058-44 à 

Recuperação Judicial, e exclusão, unicamente, do contrato de n. 

18.0512.606.0000093-03. 

 

Por fim, cabe salientar que relativamente ao cartão de crédito não existe o saldo de 

R$ 854,03 alegado pela Caixa. 
 

II – QUANTO AOS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR: 

 

Quanto ao contrato referente ao Giro Caixa Fácil (18.0512.734.0000617-06) 

o valor informado pela Caixa de R$ 70.059,14 (setenta mil cinquenta e nove 

reais e quatorze centavos) está correto. 

 

Nos casos abaixo, verifica-se a tentativa de cobrança pela Caixa de juros e 

correção mesmo em período posterior ao ajuizamento da recuperação 

judicial, o que não pode ser aceito. 

 

Sobre o contrato de n. 18.0512.606.0000093-03 o valor pendente está 

incorreto, pois, conforme a última lista atualizada, o saldo é de 16 prestações de 

R$ 5.621,28, que resulta no valor de R$ 74.495,02. 
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A própria planilha de evolução da dívida apresentada pela Caixa demonstra que 

houve pagamento em 14 de agosto de 2019, resultando num saldo devido 

posterior de R$ 74.495,02, motivo pelo qual este é o valor que deve ser 

incluído caso este contrato permaneça submetido à recuperação judicial. 

 

A respeito do contrato de n. 18.0512.731.0000042-87, o valor de R$ 9.431,91 

(nove mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos) também 

está incorreto, pois, conforme a lista de credores atualizada e o próprio 

demonstrativo da evolução do contrato apresentado pela Caixa, o valor devido 

a ser incluído é de R$ 6.885,66, correspondente a quatro prestações 

pendentes de pagamento. Somente pode incidir correção no período de abril a 

13 de junho. No entanto, o que se pode observar no cálculo apresentado pela 

Caixa é uma tentativa de cobrar valores indevidos, inclusive, juros até 21 de 

junho de 2019. 

 

No tocante ao contrato de n. 18.0512.731.0000058-44, o saldo corresponde a 

R$ 229.370,69, correspondente a 26 prestações faltantes. A última prestação foi 

paga em março de 2019. Após este pagamento, conforme a própria planilha 

apresentada pela Caixa, é de R$ 229.370,69. A única correção que pode incidir 

deve corresponder ao período de abril a junho. No entanto, verifica-se tentativa 

de cobrança de correção até 21 de junho. 

 

No que tange ao contrato n. 0512.717.0000071-21, foram pagas prestações 

até julho de 2019, conforme a própria planilha de evolução da dívida. Porém, no 

cálculo, a Caixa não contabilizou tais pagamentos, conforme demonstra o 

documento anexo que considerou somente os pagamentos ocorridos até abril 

de 2019, de forma equivocada. Desta forma, o valor correto, considerando 

todos os pagamentos efetuados é de R$ 41.433,57. 

 

Quanto ao contrato de n. 18.0512.558.0000030-93, o valor correto é de R$ 

43.630,71, exatamente o valor descrito como pendente na planilha de evolução 

do contrato após a última prestação paga em 14 de agosto. 

 

A respeito do contrato de n. 18.0512.690.0000131-96, não houve o 

pagamento de nenhuma parcela. Os únicos juros que poderiam ser cobrados 

seriam os existentes entre 24 de abril a 13 de junho. No entanto, conforme já 

afirmado acima, percebe-se uma tentativa de incluir juros com incidência 

posterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, o que não pode ocorrer. 

Nesse sentido, o valor correto é de R$ 73.704,92 

 

III – PEDIDOS:  

ANTE O EXPOSTO, requer: 
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a) a manutenção de todos os créditos na Recuperação Judicial, bem como da 

classificação como quirografário, nos termos do item I, com exceção do contrato 

de n. 18.0512.606.0000093-03, que deve ser excluído da Recuperação Judicial; 

b) que sejam modificados os valores dos créditos a serem incluídos na 

Recuperação Judicial conforme as alegações contidas no item III.” 

Resultado: 

(i) da não sujeição de créditos à Recuperação Judicial: 

- o Banco Credor se insurge quanto à inclusão de valores oriundos de contratos 

garantidos por alienação fiduciária de bens no processo de Recuperação 

Judicial, invocando a inteligência do artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05; 

- para elucidar a controvérsia, a Administração Judicial analisou toda 

documentação disponibilizada, chegando às seguintes conclusões: 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 18.0512.606.0000093-03:  

➢ - trata-se de operação celebrada em 12/11/2015 que tinha por escopo 

um empréstimo no valor de R$ 210.000,00; 

- a referida operação previa a alienação fiduciária de uma fração de terras 

situada na “Fazenda São Lourenço” na primeira zona do Município de São 

Lourenço, com 16 hectares de área superficial; 

- o Recuperando, por seu turno, concorda com a existência da garantia de 

alienação fiduciária da fração de terras e consequente não submissão do 

crédito decorrente da CCB nº 18.0512.606.0000093-03 ao processo de 

Recuperação Judicial; 

- o artigo 23, caput, da Lei nº 9.514/97 é cristalino no sentido de que “Constitui-

se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente 

Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.”; 

- no caso em liça, a propriedade fiduciária foi devidamente registrada na 

matrícula nº 12.612 da fração de terras supramencionada; 

- logo, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo da CCB nº 

18.0512.606.0000093-0, uma vez que está enquadrado na exceção do art. 49, § 

3º, da Lei nº 11.101/2005; 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 18.0512.731.0000042-87:  

- trata-se de operação celebrada em 31/07/2015 que tinha por escopo um 

financiamento no valor líquido de R$ 78.682,83. 

- a referida operação previa a alienação fiduciária de “Câmaras com painéis 

térmicos isolantes para resfriamento adquiridos de Globomate Acess para 

chimarrão conforme NF 008.611.855; Carroceria Bau Frigorífica – FPL perecível 

paleteiro – Marca Frigobras, comp. 2,6 MT – com equipamento de refrigeração 

Thermobras nº de série SCLBT1082,6FCF519, instalado sobre chassi 

94RAM34H6DM002186, conforme NF 000.001.047”;  

- o Recuperando, por seu turno, sustenta a necessidade de submissão do 

crédito à Recuperação Judicial em razão do bem dado em garantia ser 

essencial às suas atividades; 
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- o artigo 1.361, § 1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que “Constitui-se 

a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no 

certificado de registro”. 

- no caso em liça, a propriedade fiduciária foi devidamente registrada no 

Registro de Títulos e Documentos da sede do Devedor, conforme demonstra a 

Cédula de Crédito Bancário encaminhada pela Credora; 

- logo, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo da CCB 

18.0512.731.0000042-87, uma vez que está enquadrado na exceção do art. 49, 

§ 3º, da Lei nº 11.101/2005; 

- inobstante isso, cumpre destacar que o art. 49, § 3º, in fine, da Lei nº 

11.101/2005 garante que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, 

do art. 6º, da LRF, o bem dado em garantia que seja considerado essencial à 

manutenção das atividades da Recuperanda não poderá ser retirado do seu 

estabelecimento;  

- é dizer, a essencialidade não é critério para definir a sujeição ou não do 

crédito à Recuperação Judicial, mas sim para possibilitar ou não a retomada da 

garantia durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da LRF; 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 18.0512.731.0000058-44:  

- trata-se de operação celebrada em 22/05/2017 que tinha por escopo um 

financiamento no valor líquido de R$ 346.400,00; 

- a referida operação previa a alienação fiduciária de “máquina cortadora de 

folhas A4 – Modelo PSE 630” 

- o Recuperando, por seu turno, sustenta a necessidade de submissão do 

crédito à Recuperação Judicial em razão do bem dado em garantia ser 

essencial às suas atividades; 

- o artigo 1.361, § 1º, do Código Civil é cristalino no sentido de que “Constitui-se 

a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento 

público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e 

Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na 

repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no 

certificado de registro”. 

- no caso em liça, a propriedade fiduciária foi devidamente registrada no 

Registro de Títulos e Documentos da sede do Devedor, conforme demonstra a 

Cédula de Crédito Bancário encaminhada pela Credora; 

- logo, procede a pretensão de exclusão do crédito oriundo da CCB 

18.0512.731.0000058-44, uma vez que está enquadrado na exceção do art. 49, 

§ 3º, da Lei nº 11.101/2005; 

- inobstante isso, cumpre destacar que o art. 49, § 3º, in fine, da Lei nº 

11.101/2005 garante que, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, 

do art. 6º, da LRF, o bem dado em garantia que seja considerado essencial à 
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manutenção das atividades da Recuperanda não poderá ser retirado do seu 

estabelecimento;  

- é dizer, a essencialidade não é critério para definir a sujeição ou não do 

crédito à Recuperação Judicial, mas sim para possibilitar ou não a retomada da 

garantia durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da LRF; 

 (ii) do crédito quirografário 

- o Credor sustenta que seu crédito sujeito ao processo de Recuperação 

Judicial é quirografário e perfaz a monta de R$ 244.403,51; 

- para comprovar o alegado, apresentou cédulas de crédito bancário e demais 

documentos, os quais foram analisados pela Administração Judicial conforme 

se passa a expor: 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 0512.717.0000071-21:  

- trata-se de contrato de empréstimo do valor de R$ 80.000,00, firmado em 

26/06/2013; 

- para comprovação do valor do crédito a ser submetido ao procedimento 

recuperacional, a instituição financeira Credora apresentou planilha 

demonstrativa da evolução do contrato, um histórico e um demonstrativo de 

débito de 43.547,26 atualizado até a data do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial (13/06/2019);  

- oportunizado o contraditório, o Recuperando sustentou que o valor correto é 

de R$ 41.433,57, uma vez que foram pagas prestações até julho de 2019; 

- examinando os extratos bancários do Recuperando (c/c 00001131-0, agência 

0512), é possível concluir que os pagamentos das parcelas mensais do 

empréstimo cessaram em 15/04/2019, tal como apresentado pela instituição 

financeira Credora no histórico do contrato; 

- por sua vez, o cálculo de atualização do valor em aberto respeitou o limite 

estabelecido pelo art. 9º, II, da Lei nº 111.101/2005; 

- 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; 

- logo, o crédito apurado de R$ 43.547,26, oriundo deste contrato, deve ser 

submetido à Recuperação Judicial dentre os quirografários; 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 18.0512.690.0000131-96: 

- trata-se de renegociação de contrato de empréstimo de nº 

00.0512.003.0000113-10 firmado em 28/03/2019, por meio do qual o 

Recuperando confessou ser devedor da quantia de R$ 77.175,96; 

- para comprovação do valor do crédito a ser submetido ao procedimento 

recuperacional, a instituição financeira Credora apresentou planilha 

demonstrativa da evolução do contrato e um cálculo que aponta o valor de R$ 

81.149,50 como saldo devedor atualizado até a data do ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial (13/06/2019);  
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- oportunizado o contraditório, a Recuperando sustentou que o valor 

apresentado pela Credora está equivocado, uma vez que inclui juros com 

incidência posterior ao ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial; 

- além disso, o Recuperando sustentou que o valor correto do crédito é de R$ 

73.704,92. 

- examinando a documentação comprobatória apresentada, é possível 

identificar que não houve o pagamento de nenhuma das parcelas avençadas no 

contrato; 

- ademais, o cálculo de atualização dos valores em aberto apresentado pela 

instituição financeira Credora respeita a data limite do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, tal como preceitua o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- 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; 

- logo, o crédito apurado de R$ 81.149,50, oriundo deste contrato, deve ser 

submetido à Recuperação Judicial dentre os quirografários; 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 18.0512.558.0000030-93: 

- trata-se de contrato de empréstimo no valor de R$ 80.000,00, firmado em 

16/05/2017; 

- para comprovação do valor a ser submetido ao procedimento recuperacional, 

a instituição financeira Credora apresentou planilha demonstrativa da evolução 

do contrato e um cálculo que aponta o valor de R$ 48.793,58 como saldo 

devedor atualizado até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação 

Judicial (13/06/2019); 

- oportunizado o contraditório, o Recuperando sustentou que o valor em aberto 

correto é de R$ 43.630,71, uma vez que foram pagas prestações até 

14/08/2019; 

- examinando a documentação comprobatória apresentada, é possível 

identificar que na data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial 

(13/06/2019) o valor em aberto da dívida perfazia a monta atualizada de R$ 

48.793,58; 

- no entanto, é incontroverso que o Recuperando permaneceu realizando o 

pagamento das prestações do empréstimo até o dia 14/08/2019; 

- tratando-se de pagamentos para satisfação de créditos sujeitos aos efeitos da 

Recuperação Judicial em curso, imperioso que os valores sejam estornados à 

conta do Recuperando, a fim de resguardar a integridade do concurso de 

credores; 

- no que se refere ao valor do crédito sujeito à Recuperação Judicial oriundo da 

CCB nº 18.0512.558.0000030-93, este efetivamente perfaz a monta de R$ R$ 

48.793,58, conforme o cálculo que abarca somente os créditos com origem 

anterior ao ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (art. 49 da LRF) e 

com atualização que atenta para o requisito do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 
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- 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; 

- logo, o crédito apurado de R$ 48.793,58, oriundo deste contrato, deve ser 

submetido à Recuperação Judicial. 

➢ Cédula de Crédito Bancário nº 18.0512.734.0000617-06:  

- trata-se de operação firmada em 06/02/2015 para concessão de limite de 

crédito pré-aprovado de R$ 70.000,00; 

- para comprovação do valor a ser submetido ao procedimento recuperacional, 

a instituição financeira Credora apresentou planilha demonstrativa da evolução 

do contrato e um cálculo que aponta o valor de R$ 70.059,14 como saldo 

devedor atualizado até a data do ajuizamento do pedido de Recuperação 

Judicial (13/06/2019); 

- oportunizado o contraditório, o Recuperando concordou com o valor 

apresentado pela Credora; 

- examinando a documentação comprobatória apresentada, é possível 

identificar que o cálculo de atualização dos valores em aberto apresentado pela 

instituição financeira Credora respeita a data limite do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, tal como preceitua o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005; 

- 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; 

- logo, o crédito apurado de R$ 70.059,14, oriundo deste contrato, deve ser 

submetido à Recuperação Judicial dentre os quirografários; 

➢ Cartão de crédito 40164505:  

- a instituição financeira Credora apresentou contrato de prestação de serviços 

de administração de cartão de crédito e faturas do cartão de crédito da bandeira 

MASTERCARD, a fim de indicar a existência de crédito de R$ 854,03, a título 

de utilização do cartão de crédito; 

- tendo em vista que a origem da operação é anterior ao ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial (13/06/2019), é possível afirmar que o crédito está 

sujeito ao concurso de credores, mercê do disposto no art. 49, da LRF; 

- oportunizado o contraditório, o Recuperando salientou que inexiste o saldo de 

R$ 854,03 alegado pela Credora; 

- examinando a documentação comprobatória, é possível identificar que na data 

do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial (13/06/2019) o valor em 

aberto da dívida com cartão de crédito perfazia a monta de R$ 854,03; 

- o Recuperando, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar o adimplemento 

em data anterior ao ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ou qualquer 

outra causa extintiva, modificativa ou impeditiva da cobrança do crédito; 

- 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; 
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- logo, o crédito apurado de R$ 854,03, oriundo da utilização de cartão de 

crédito, deve ser submetido à Recuperação Judicial dentre os quirografários. 

Providências: diminuir a importância do crédito quirografário de R$ 556.403,76 

para R$ 244.403,51. 

 

05. 

Apresentante: RAFAEL SCHEER 

Credor: ANDREIA BORCK SCHEER EIRELI EPP 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: --- 

Pretensão: inclusão de crédito novo. 

Valor declarado pela Recuperanda: R$ 56.163,49 

Documentos apresentados: Documentos Auxiliares de Conhecimento de 

Transporte Eletrônico de números 332, 334, 335, 337, 339, 341, 342, 343, 345, 

346, 347, 349, 351, 353, 354, 357, 358, 359, 361, 365, 367, 370, 371, 373, 374, 

376 e 377 e recibos de pagamento nos valores de R$ 46.000,00, R$ 1.260,00 

R$ R$ 100,00, R$ 249,00, R$ 666,00, R$ 1.046,30, R$ 1.445,00, R$ 1.908,00 

R$ e 395,22. 

Resultado: 

- a Recuperanda apresenta diversos documentos auxiliares de conhecimento de 

transporte (DACTE) para comprovar a existência de crédito no valor de R$ 

56.163,49 em favor de ANDREIA BORCK SCHEER EIRELI EPP; 

- sucede que tais documentos foram emitidos em nome do próprio Recuperando 

RAFAEL SCHEER; 

- diante disso, esta Administração Judicial considera que a documentação 

apresentada não tem efeito legal para fins de comprovação de crédito a ser 

habilitado na Recuperação Judicial; 

- outrossim, os recibos apresentados pelo Recuperando não tem detém efeito 

legal para fins de comprovar que RAFAEL SCHEER tenha efetivamente 

recebido valores de ANDREIA BORCK SCHEER EIRELI EPP a gerar a 

habilitação do crédito ao processo recuperatório; 
- habilitação desacolhida. 

Providências: nada a fazer. 

 

06. 

Apresentante: RAFAEL SCHEER 

Credor: BRAXX PAPEIS COMERCIAL LTDA. 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: --- 

Pretensão: inclusão de crédito novo. 

Valor declarado pela Recuperanda: R$ 6.544,65 

Documentos apresentados: Nota Fiscal nº 1204-3, comprovante de recebimento 

da Nota Fiscal nº 1204-3 e declaração de compra da dívida por terceiro. 
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Resultado: 

- o Recuperando apresenta a Nota Fiscal nº 1204-3, no valor total de R$ 

19.633,95, devidamente acompanhada do comprovante de recebimento do 

produto pelo destinatário, a fim de comprovar a existência de crédito em favor 

de BRAXX PAPEIS COMERCIAL LTDA., no valor de R$ 6.544,65; 

- de acordo com os registros contábeis, o valor em aberto da nota na data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial perfazia a monta total de R$ 

19.633,95; 

- no entanto, houve o pagamento parcial da referida nota dos valores de R$ 

6.544,65 em 23/07/2019 e R$ 6.544,65 em 30/07/2019 (período entre a data do 

ajuizamento e do deferimento da Recuperação Judicial), remanescendo a 

monta de R$ 6.544,65 em aberto;  

- tratando-se de nota fiscal emitida em data anterior ao ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial (13/06/2019), é possível afirmar que o crédito em 

aberto de R$ 6.544,65 está sujeito ao procedimento recuperacional (art. 49 da 

Lei nº 11.101/2005); 

- conforme declaração de compra da dívida firmada por terceiro, a titularidade 

do crédito não pertence à BRAXX PAPEIS COMERCIAL LTDA, mas sim à 

SINOSTEC FINANÇAS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP; 

- quanto à classificação, enquadra-se dentre os titulares de créditos 

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte; 

- portanto, vai acolhida a pretensão de habilitação do crédito, mas em favor de 

SINOSTEC FINANÇAS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, dentre os titulares 

de créditos enquadrados como ME/EPP; 

- habilitação parcialmente acolhida.  

Providências: incluir crédito no valor de R$ 6.544,65 em favor de SINOSTEC 

FINANÇAS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, na classe dos titulares de 

créditos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte. 

 

07. 

Apresentante: RAFAEL SCHEER 

Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. 

Natureza: habilitação de crédito 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: --- 

Pretensão: inclusão de crédito novo. 

Valor declarado pela Recuperanda: R$ 9.673,44 

Documentos apresentados: Nota Fiscal nº 643.279. 

Resultado: 

- o Recuperando apresenta a Nota Fiscal nº 643.279, no valor total de R$ 

14.437,98, para comprovar a existência de crédito em favor de COOPERATIVA 

SANTA CLARA LTDA., no valor de R$ 9.673,44; 

Comentado [MM1]: Não devemos pedir o estorno da 
quantia paga e habilitar o crédito integral (R$ 
19.633,95)?  
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- de acordo com os registros contábeis, houve o pagamento parcial da referida 

nota em julho de 2019 (período entre o ajuizamento e o deferimento do pedido 

de recuperação judicial), remanescendo a monta de R$ 9.673,44; 

- tratando-se de nota fiscal emitida em data anterior ao ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial (13/06/2019), é possível afirmar que o crédito em 

aberto de R$ 9.673,44 está sujeito ao procedimento recuperacional (art. 49 da 

Lei nº 11.101/2005); 

- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento 

diferenciado estabelecido pela Lei, enquadra-se dentre os créditos 

quirografários; 

- habilitação acolhida. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 9.673,44 em favor de 

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. dentre os quirografários. 

 

08. 

Apresentante: RAFAEL SCHEER 

Credor: GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: --- 

Pretensão: inclusão de crédito novo. 

Valor declarado pela Recuperanda: R$ 8.429,33 

Documentos apresentados: Nota Fiscal nº 64.457. 

Resultado: 

- o Recuperando apresenta a Nota Fiscal nº 64.457 para comprovar a existência 

de crédito em favor de GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA. no valor de R$ 

8.429,33; 

- de acordo com os registros contábeis, este era de fato o valor da nota em 

aberto na data do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial; 

- tratando-se de nota fiscal emitida em data anterior ao ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial (13/06/2019), é possível afirmar que o crédito de R$ 

8.429,33 está sujeito ao procedimento recuperacional (art. 49 da Lei nº 

11.101/2005) 

- quanto à classificação, tratando-se de crédito que não possui tratamento 

diferenciado estabelecido pela Lei, enquadra-se dentre os créditos 

quirografários; 

- habilitação acolhida. 

Providências: incluir crédito no valor de R$ 8.429,33 em favor de GOIAS 

VERDE ALIMENTOS LTDA. dentre os quirografários . 

 

09. 

Apresentante: RAFAEL SCHEER 

Credor: INDUSTRIA E COMERCIO CHEMIN LTDA. 

Natureza: habilitação de crédito. 

Comentado [MM2]: Não devemos pedir estorno da 
quantia paga após a propositura e habilitar o valor 
integral de R$ 14.437,98? 
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Valor contido no edital do art. 52, § 1º: --- 

Pretensão: inclusão de crédito novo. 

Valor declarado pelo Recuperando: R$ 5.760,00; 

Documentos apresentados: não apresentou documentos. 

Resultado: 

- o Recuperando pretende a inclusão de crédito no valor de R$ 5.760,00 dentre 

os créditos sujeitos à Recuperação Judicial; 

- de acordo com os registros contábeis, o Recuperando possuía uma dívida de 

R$ 5.760,00 em favor de INDUSTRIA E COMERCIO CHEMIN LTDA. na data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial; 

- no entanto, não foi apresentado qualquer documento comprobatório do 

crédito, conforme exigência do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005; 

- logo, não há como reconhecer a existência do crédito. 

Providências: nada a fazer. 

 

10. 

Apresentante: RAFAEL SCHEER  

Credor: ITALIA CAFÉS ESPECIAS EIRELI 

Natureza: habilitação de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, § 1º: ---- 

Pretensão: inclusão de crédito novo. 

Valor declarado pelo Recuperando: R$ 20.000,00 

Documentos apresentados: não apresentou documentos. 

Resultado: 

- o Recuperando pretende a inclusão de crédito no valor de R$ 20.000,00 

dentre os créditos sujeitos à Recuperação Judicial; 

- de acordo com os registros contábeis, o Recuperando possuía uma dívida de 

R$ 20.000,00 em favor de ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI na data do 

ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial; 

- no entanto, não foi apresentado qualquer documento comprobatório do 

crédito, conforme exigência do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005; 

- logo, não há como reconhecer a existência do crédito; 

- habilitação desacolhida. 

Providências: nada a fazer. 

 

11. 

Apresentante: RAFAEL SCHEER 

Credor: PEBE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

Natureza: divergência de crédito. 

Valor contido no edital do art. 52, §1º: R$ 80.000,00 

Pretensão: declarar a inexistência do crédito. 

Valor declarado pelo Recuperando: R$ 0,00 

Documentos apresentados: - 
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Resultado: 

- o Recuperando pretende a exclusão do Credor sob os seguintes argumentos: 

“A PEBE Máquinas e Equipamentos Ltda foi incluída por equívoco, tendo em 

vista que o Rafael deu uma entrada de R$ 20.000,00 e ficou devendo o restante 

de R$ 80.000,00, mas nunca recebeu a máquina. 

Na verdade, o Rafael tem um crédito com esta empresa, motivo pelo qual 

requer-se a exclusão da referida.”; 

- consultando os registros contábeis, não há valor registrado em favor de PEBE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.; 

- sendo assim, vai acolhida a pretensão. 

Providências: excluir o crédito de PEBE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

da relação de credores. 
 

 

 


