Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: 2M WODONIS_C3_WHB-AJ_ADHC-250216
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

25/02/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

2M WODONIS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ:

09.223.657/0001-92

Endereço:

RUA PADRE MANOEL DA NÓBREGA, 692

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

BRASIL

CEP

81030-330

Enviado por:

Claudio

E-mail contato:

claudio@wodonis.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Alteração razão social e endereço

Solicitação 2:

Divergência de valor para R$ 84.163,22, com inclusão das
notas 9205 de 22/10/15 - R$1.254,00, nota 9223 de 23/10/15
– R$ 41,24 e nota 9373 de 05/11/15 – R$ 234,81.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Conferido o CNPJ informado na lista de credores pela WHB no
site da Receita Federal. Conferido que a razão social e
endereço são diferentes.

Análise 2:

Conferido que as referidas notas realmente não constam na
listagem elaborada pela recuperanda. Recebemos cópias das
referidas notas e questionado a recuperanda sobre a existência
e exigibilidade das mesmas o retorno foi positivo.

Análise 3:

Na checagem da razão social pelo cadastro do CNPJ na
receita, verificamos que se trata de ME.

Análise 4:

Na checagem da lista de notas que geram o crédito do credor
constatamos que existia um crédito duplicado da NF 9383 de
06/11/15 – R$368,50

Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Alterar razão social e endereço para
WODONIS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA
RUA DAS CARMELITAS, 637 – CURITIBA-PR – CEP.: 81610-070

Conclusão 2:

Incluídas as notas fiscais 3133, 3137 e 3149 no valor total de
R$ 1.530,05.

Conclusão 3:

Alterar para a classe 4

Conclusão 4:

Retirar o crédito duplicado da NF 9383.

Conclusão 5:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada invoice até
a data da petição da RJ pela WHB. Chegamos ao valor de
R$ 84.591,66 que será o valor a ser considerado em nossa
lista.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ABRASPAR COM_C3_WHB-AJ_ADHC-250216
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

25/02/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

ABRASPAR COMERCIAL DE ABRASIVOS LTDA

CNPJ:

80.603.103/0001-85

Endereço:

R. SALVADOR, 1243

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

BRASIL

CEP

82940-160

Enviado por:

Daniel Cunha

E-mail contato:

daniel@abraspar.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Habilitação de novos créditos não listados. Acrescentar 20
notas. NF´s 38067, 38068, 38109, 38314, 38485, 38526, 38544,
38548, 38581, 38589, 38603, 38614, 38639, 38715, 38804,
38951, 38952, 38953, 38957 e 38950 no valor de R$
112.237,19

Solicitação 2:

Calculo de juros atualizados até 04/12/15

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que
tais notas não constam daquela. Verificado junto a
Recuperanda que informou que as notas apresentadas são
devidas e deveriam ter sido incluídas na listagem de credores.

Análise 2:

Refeitos os cálculos de juros de mora de 1% ao mês juros
simples, multa de 2% e correção monetária conforme Tabela de
Atualização monetária – TJPR até o dia da petição inicial
(06/12/15). Os números diferem dos cálculos apresentados pelo
credor. Credor apresentou o valor de R$ 537.918,98 sem
memória de cálculo. Efetuamos os recálculos mencionados e
obtivemos o valor de R$ 519.684,36.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluídos os créditos referentes as notas peticionadas no
valor de R$ 112.237,19.

Conclusão 2:

Atualizados os valores cujo montante total ficou, em
06/12/15 em R$ 519.684,36.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ABRASPAR IND_C3_WHB-AJ_ADHC-150316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

15/03/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

ABRASPAR IND DE EQUIP DE PROTECAO LTDA

CNPJ:

07.779.350/0001-47

Endereço:

RUA . CARLOS DE LAET, 4661

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

BRASIL

CEP

81730-030

Enviado por:

Daniel Cunha

E-mail contato:

daniel@abraspar.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Habilitação de novo crédito não listado. NF 7676 de R$
376,55 emitida em 11/11/15

Solicitação 2:

Calculo de juros atualizados até 04/12/15.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que tal
notas não consta daquela. Encaminhado solicitação de
esclarecimento para a recuperanda que retornou
positivamente sobre a inclusão do referido crédito.

Análise 2:

Refeitos os cálculos de juros de mora de 1% ao mês juros
simples, multa de 2% e correção monetária conforme Tabela de
Atualização monetária – TJPR até o dia da petição inicial
(06/12/15). Os números diferem dos cálculos apresentados pelo
credor. Credor apresentou o valor de R$ 30.437,05 sem memória
de cálculo. Efetuamos os recálculos mencionados e obtivemos
o valor de R$ 30.120,82.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Habilitação de novo crédito não listado. NF 7676 de R$
376,55 emitida em 11/11/15.

Conclusão 2:

Atualizados os valores cujo montante total ficou, em
06/12/15 em R$ 30.120,82.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito

Nome do arquivo: AG FOMENTO PR_C3_WHB-AJ_ADHC-080416

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:
Revisado por:

Recuperanda:
Processo:
Credor:

: Lucas Dezordi

AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

Cidade:

CURITIBA

Enviado por:

Data:

0033079-54.2015.8.16.0185

03.584.906/0001-99

País:

08/04/16

WHB Fundição S.A.

CNPJ:

Endereço:

Data:

RUA VICENTE MACHADO, 440
BRASIL

E-mail contato:

UF

CEP

PR

80.420-010

Arnaldo Moro Filho (Procurador do Estado do Paraná)
oab/pr: 11.564

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação 1:

1 - seja intimada a empresa WHB Fundição S/A, por
intermédio de sua Administradora Judicial VALUUP
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA., para se manifestar em
relação ao presente pedido de habilitação de crédito;
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Solicitação 2:

2 - seja ao fim habilitado o valor de R$ 1.157.061,64 (um
milhão, cento e cinquenta e sete mil, sessenta e um reais
e sessenta e quatro centavos) – conforme cálculo
elaborado em data de 28/01/2016 – em favor do Estado
do Paraná como “crédito com garantia real” (art. 83, II da
Lei nº 11.101/2005), em razão da existência da hipoteca
cedular de 1º grau, devendo-se ainda computar, quando
do pagamento, a pertinente correção monetária e os juros
correspondentes;

Solicitação 3:

3 - requer ainda a produção de todas as provas admitidas
em direito, inclusive testemunhal, documental e pericial,
caso haja impugnação da presente habilitação.

Solicitação 4:
Solicitação 5:
b. ANÁLISE:
Análise 1:
Análise 2:

Os contratos foram analisados pelos advogados da Forti &
Advogados.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:
c. CONCLUSÃO:
Conclusão 1:
Conclusão 2:

A Valuup Consultoria estará se manifestando através da
divulgação de sua lista atualizada de credores.

Com relação às solicitações em 2, favor acessar o arquivo
Manifestação. Segue o resumo:
Considerar o Estado do Paraná o titula do crédito aberto
junto a WHB.
Manter o atual crédito na classe III, sem garantias reais.
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Conclusão 3:
Conclusão 4:

A atualização foi realizada pela Recuperanda até a data
06/12/2015. Com isso, considerar o valor de R$ 1.141.400,26,
conforme exposto na primeira lista de credores.
As impugnações irão ocorrer a partir da lista do
Administrador Judicial.

Conclusão 5:
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EXCELENTÍSSIMA DOUTORA JUÍZA DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CURITIBA – PR

Autos nº 0000570-36.2016.8.16.0185
Habilitação de Crédito

Distribuído por dependência aos autos de Recuperação Judicial nº 003307954.2015.8.16.0185

VALUUP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. - EPP,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.137.119/0001-39,
com sede à Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, cj. 134, Administradora

Judicial nomeada nos autos nº 0033079-54.2015.8.16.0185 de Recuperação Judicial
da empresa WHB FUNDIÇÃO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, vem mui

respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento ao despacho de mov.
11.1 proferido nos autos em epígrafe de Habilitação de Crédito, apresentada por
Estado do Paraná, manifestar-se nos termos adiante expostos.
I. Breve síntese.
O Estado do Paraná apresentou de forma incidental ao

processo de Recuperação Judicial (autos nº 0033079-54.2015.8.16.0185), habilitação
de crédito requerendo, em síntese: (a) que seja habilitado crédito no valor de R$
41 3018-7800 • Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, cjto 134 • Curitiba-PR • 81280-330 • www.valuup.com.br
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1.157.061,64 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, sessenta e um reais e sessenta

e quatro centavos), atualizado até o dia 28/01/2016 e; (b) a reclassificação do crédito
de quirografário para crédito com garantia real.

Alega que seu crédito é decorrente de Cédula de Crédito

Industrial – BNDES automático nº 1970401801-3 (mov. 1.2), firmado pela ora

recuperanda com o Banco do Estado do Paraná S/A na data de 20 de novembro de
1997. Informa que tal débito foi objeto de aditamento, confissão e repactuação pela

empresa junto à Agência de Fomento do Paraná S/A, como órgão estadual gestor do
crédito (mov. 1.3).

Destaca que o crédito deveria ser reclassificado para a

Classe destinada aos credores com garantia real (Classe II) em decorrência de suposta

hipoteca cedular de 1ª grau sobre imóvel registrado junto ao Cartório do Registro de

Imóveis da 8ª Circunscrição da Comarca de Curitiba-PR, matriculado sob nº 77.464

(conforme cláusula 20, item 1 da Cédula de Crédito Industrial nº 1970401801-3 –
mov. 1.2).

Aduz a legitimidade ativa do Estado do Paraná para

propor a presente habilitação de crédito em razão de assunção da titularidade sobre
o crédito (gerido pela Agência de Fomento do Paraná S/A) decorrente de contratos
de cessão de crédito.

Proferido despacho ao mov. 11.1, por este D. Juízo

intimando a recuperanda e esta Administradora Judicial para manifestarem-se,
sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias.

A recuperanda manifestou-se (mov. 14.1) requerendo pela

improcedência da presente habilitação de crédito, mantendo-se o crédito e sua

classificação nos termos em que já constam do rol de credores apresentado pela
recuperanda. Concorda, no entanto, com retificação do nome do respectivo credor
de Agência de Fomento do Paraná S/A, para Estado do Paraná.

41 3018-7800 • Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, cjto 134 • Curitiba-PR • 81280-330 • www.valuup.com.br
41 3029-0081 • Rua Santa Clara, 483 • Curitiba-PR • 82200380 • www.fortiadvogados.com.br

pg. 2

Relativamente à reclassificação do crédito, ressalta que a

autora deixou de apresentar prova de sua alegação e, relativamente a atualização
perseguida, ressaltou que os cálculos foram realizados até o dia 28/01/2016, portanto
após o pedido de recuperação judicial.

É a breve síntese.

II. Mérito

II.I. Da reclassificação do crédito quirografário para crédito com garantia real.
Conforme mencionado, busca o credor Estado do Paraná a

reclassificação de seu crédito, atualmente constante da classe de credores
quirografários, para a classe de credores com garantia real em função de suposta
hipoteca cedular de 1º grau.

Analisando-se a documentação colacionada aos autos

pelo credor, verifica-se que consta à cláusula 20, item 1 da Cédula de Crédito

Industrial nº 1970401801-3 (mov. 1.2), referência a existência da aludida garantia
hipotecária, conforme abaixo:
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Em que pese a expressa menção do contrato acerca da

aludida hipoteca, não se constata da documentação apresentada pela credora

certidão atualizada da matrícula do imóvel matriculado sob nº 77.464 do Cartório de
Registro de Imóveis da 8ª Circunscrição da Comarca de Curitiba/PR.
Ante

a

falta

do

necessário

documento,

esta

Administradora Judicial requereu tal matrícula à recuperanda, a qual apresentou
certidão de matrícula atualizada até a data de 06 de outubro de 2015 (doc. anexo).

Em análise realizada à certidão de matrícula atualizada do

imóvel em questão, verifica-se que, de fato, houve registro de hipoteca cedular em 1º

grau em favor do Banco do Estado do Paraná, na data de 17 de dezembro de 1997

(conforme R-4/77-464). Porém, tal registro restou cancelado no dia 26/08/2005
(conforme AV-8/77.464) ante a averbação da quitação da hipoteca cedular de 1º
grau.

Ato contínuo, a Escritura Pública de Aditamento, Confissão

e Repactuação de Dívidas (mov. 1.3), assinada em 13 de junho de 2005, estabelece
em seu “PARÁGRAFO PRIMEIRO – LIBERAÇÃO PARCIAL DE GARANTIA”:

Como se nota, restou consignado expressamente na

escritura pública apresentada pelo próprio credor a liberação da garantia hipotecária

relativa ao bem imóvel matriculado sob nº 77.464 junto ao Cartório do Registro de
Imóveis da 8ª Circunscrição de Curitiba/PR.

Desta feita, não pode ser acolhido o pedido de

reclassificação do crédito, ora classificado junto à classe destinada aos credores
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quirografários, para a classe destinada aos credores detentores de garantia real, haja
vista haver sido, conforme demonstrado, baixada a hipoteca em questão.

Ante o exposto, opina esta Administração Judicial, com a

devida vênia, pelo indeferimento do pedido de reclassificação dos créditos do Estado
do Paraná à Classe de Credores com Garantia Real (Classe II).
II.II. Da atualização do crédito até o dia 28/01/2016

Persegue ainda, o credor, a atualização e correção

monetária de seus créditos, atualmente constantes ao rol de credores pelo valor de
R$ 1.141.400,26 (um milhão, cento e quarenta e um mi, quatrocentos reais e vinte e

seis centavos), para R$ 1.157.061,64 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil,

sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), atualizados até o dia 28 de janeiro
de 2016.

Primeiramente, imperioso ressaltar que a Lei 11.101/2005

estabelece em seu art. 9º os termos e condições a serem observados pelos credores

ao apresentar habilitação de crédito. Nesta toada, o inciso II do referido dispositivo é
expresso:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos
termos do art. 7º, §1º, desta Lei deverá conter:
(...)
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação
da falência ou do pedido de recuperação, sua origem e
sua classificação.”
Como se nota, a lei de regência é expressa quanto ao fato

de que o crédito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, in
casu, o dia 06 de dezembro de 2015.
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O credor Estado do Paraná ao apresentar sua habilitação

de crédito foi expresso quanto ao fato de haver atualizado seu crédito até o dia 28 de
janeiro de 2016, havendo ultrapassado, portanto, o limite legal de atualização
aplicável ao caso concreto.

Assim sendo, revela-se o valor pretendido pelo credor

como não habilitável nos termos perseguidos.

Nestes termos, a Administradora Judicial opina pela

improcedência do pedido de atualização do valor do crédito, ante o fato de haver
sido inobservada a correta data limite estabelecida na lei de regência.

Nestes termos,

Pede deferimento.
Curitiba/PR, 18 de fevereiro de 2016.

Fábio Forti
OAB/PR 29.080

Luis Gustavo Budziak
CORECON/PR 6.461
CRC/PR 055.008/O-5

Lucas J. N. Verde dos Santos
OAB/PR 57.849

Lucas Lautert Dezordi
CORECON/PR 6.795

Daniela Ávila
OAB/PR 54.348

Jeferson Gimenez
CRA/PR 29.412

Sérgio Luiz Piloto Wyatt
OAB/PR 36.342
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: AG&AG_C4_WHB-AJ_ADHC-22032016
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

:Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

22/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Aguiar & Aguiar Reparação e Manutenção de Máquinas Ltda.
ME

CNPJ:

08.834.636/0001-40

Endereço:

R. O Brasil Para Cristo, 3426, Bairro Boqueirão

Cidade:

Curitiba

UF

PR

País:

Brasil

CEP

81.460-070

Enviado por:

Marilene Aguiar

E-mail contato:

Eletro_parana@terra.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Inclusão das notas fiscais de nº 1617, no valor de R$ 710,00
e de nº 1618, no valor de R$ 1.900,00, ambas emitidas em
22/10/2015

b. ANÁLISE:

Análise 1:

O credor traz, em sua divergência, além da atualização dos
valores até a data do pedido, o pleito de inclusão de duas
notas fiscais que não constam na lista de credores apresentada
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pela recuperanda, acostando cópia de ambos os títulos,
emitidos em data pregressa à 06/12/2015.
Em consulta à recuperanda, não foi retornada resposta sobre a
existência de ambas as notas, motivo pelo qual se presume sua
veracidade.
Assim, é de ser deferido o pedido de inclusão formulado pela
divergente das notas fiscais nº 1.617 e 1.618.
Constata-se, ainda, que os valores dos títulos não foram
atualizados até a data do pedido, merecendo atualização os
títulos agora inclusos e os de nº 1.620 e 1.621 (os demais
possuíam data de vencimento posterior a 06/12/2015), nestes
termos:
NF

Vencimento

Valor

Valor
Atualizado

1.617

19/11/2015

R$ 710,00

R$ 734,26

1.618

19/11/2015

R$ 1.900,00

R$ 1.964,92

1.620

02/12/2015

R$ 1.214,00

R$ 1.239,90

1.621

03/12/2015

R$ 3.100,00

R$ 3.165,10

TOTAL

-

R$ 6.924,00

R$ 7.104,17

Somados às notas que não serão atualizadas por possuírem
data de vencimento após a data do pedido de recuperação
judicial, temos que o valor total do crédito é de R$ 39.626,17
(trinta e nove mil seiscentos e vinte e seis reais e dezessete
centavos).
Análise 2:

Todavia, observa-se que o credor é Microempresa, tendo sido
equivocadamente arrolado na Classe III (Quirografário),
quando deveria pertencer à Classe IV (Credores Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte).
Esta é a redação literal do art. 41, IV da Lei 11.101/2005, incluído
pela Lei Complementar 147/2014, ao definir a separação das
classes para votação em assembleia-geral:

Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas
seguintes classes de credores:
[...]
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IV - titulares de créditos enquadrados
microempresa ou empresa de pequeno porte.

como

Assim, reclassifica-se o credor à Classe IV da lista de credores.

Análise 3:

Por fim, relaciona-se o credor na lista de credores pela sua
razão social, Aguiar & Aguiar Reparação e Manutenção de
Máquinas Ltda. ME, uma vez que foi arrolado pelo seu nome
fantasia de Eletro Paraná.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Majorado o crédito para R$ 39.626,17 (trinta e nove mil
seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), com a
inclusão de duas notas fiscais e atualização dos valores até
a data do pedido.

Conclusão 2:

Alterado o credor de Classe III para Classe IV

Conclusão 3:

Renomeado o credor para Aguiar & Aguiar Reparação e
Manutenção de Máquinas Ltda. ME
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: AGUAVIVA_C3_WHB-AJ_ADHC-160316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

16/03/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

AGUAVIVA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ:

02.658.750/0001-80

Endereço:

AV REPUBLICA ARGENTINA, 759 SALA 03

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

BRASIL

CEP

80240-210

Enviado por:

Edson Luis Neves

E-mail contato:

aguaviva@aguavivatec.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Inclusão de créditos:
NF nº 1974 – R$ 39.582,99 emitida em 01/10/15, já quitada
parcialmente (50%);
NF nº 1936 – R$ 2.062,50 emitida em 12/08/15;
NF nº 1951 – R$ 11.907,11 emitida em 01/09/15.
Total da divergência: R$ 33.261,11

Solicitação 2:
Solicitação 3:
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Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que
tais notas não constam. Confrontado a recuperanda, esta
confirmou que a NF 1974 é devida, porém as notas 1936 e 1951
não constam a entrada no sistema. O credor nos encaminhou
cópias das notas emitidas.
A NF 1951 é decorrente de contrato (também encaminhado)
de prestação de serviço mensal. E tem contrapartida via
pedido de compra da própria WHB de nº 156862
A NF 1936 é contrapartida de serviço extra solicitado via pedido
(nos encaminhado cópia) da própria WHB. Pedido de compras
nº 177767/1 de 24/07/15.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Considerada a inclusão dos créditos supracitados no valor
de R$ 33.261,11.

Conclusão 2:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada invoice até
a data da petição da RJ pela WHB. Chegamos ao valor de
R$ 150.853,76 que será o valor do crédito relacionado em
nossa lista.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ALCEDE_C3_WHB-AJ_ADHC-160316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

16/03/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

ALCEDE IND. E COM DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ:

04.585.918/0001-09

Endereço:

RUA JOSE FERREIRA DE BARROS,129

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

BRASIL

CEP

81030-320

Enviado por:

Elissandra Silva

E-mail contato:

financeiro@alcede.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Correção e atualização dos créditos para R$ 15.570,79

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

O credor não apresentou contrato especificando juros e multa
sobre atraso em pagamento. Apresentou um cálculo onde usa
média de INCC e IGP-M, assim como um valor de juros mas não
demonstra a memória de cálculo deste. E também coloca no
valor o custo de honorários advogatícios.
Realizado o recálculo dos créditos referentes as notas 7781 e
7671, com correção monetária pela tabela do TJPR, assim
como juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Valor
atualizado ficou em R$12.769,24.
Não foi apresentado nenhum argumento legal que pudesse
incluir no cálculos dos créditos as despesas com honorários
advogatícios.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Atualizados os valores, em 06/12/15, no montante de
R$12.773,26

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito

Nome do arquivo: ALFA TREND_C3_WHB-AJ_ADHC-190316

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:
Revisado por:

Recuperanda:
Processo:
Credor:

: Lucas Dezordi

ALFA TREND INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Cidade:

INDAIATUBA

Enviado por:

Data:

0033079-54.2015.8.16.0185

04.482.833/0001-97

País:

19/03/16

WHB Fundição S.A.

CNPJ:

Endereço:

Data:

RUA MACASSIT, N. 555,
BRASIL

E-mail contato:

UF

CEP

SP

13.347-190

Johnny Diniz Sandes (Advogados com Procuração)

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação 1:
Solicitação 2:

Habilitação de novo crédito não listados. NF 21036; NF
21119; NF 21192; NF 21237, totalizando um valor adicional
de R$ 20.316,42.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:
Análise 1:

Análise 2:

O credor anexou todas as notas fiscais.

Todas as NF listadas pelo Credor foram consideradas na lista
emitida pela Recuperanda. Ou seja, não há habilitação de
crédito a ser feita.

Obs: a NF 21237 foi digitada erradamente pela Recuperanda,
mas seu valor e data conferem com o informado pelo Credor.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:
c. CONCLUSÃO:
Conclusão 1:

Conclusão 2:

O Valor total do crédito é de R$ 20.316,42.

Como as referidas NF foram emitidas em um prazo inferior a
30 dias do pedido de RJ, eles não foram atualizadas.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ALGAR MULTI_C3_WHB-AJ_ADHC-220316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Data:

Revisado por:

22/03/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

ALGAR MULTIMIDIA S/A

CNPJ:

04.622.116/0001-13

Endereço:

R JOSE ALVES GARCIA, 415

Cidade:

UBERLANDIA

UF

MG

País:

BRASIL

CEP

38400-668

Enviado por:

Vinícius Della Torres

E-mail contato:

vinicius.torres@cscalgar.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita inclusão de 3 notas no saldo credor.
FATURA

VALOR

VENCIMENTO

2015448186

R$ 2.873,58

20/01/2016

201618582

R$ 2.795,64

20/02/2016

201658930

R$ 2.792,17

20/03/2016

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Analisando as cópias de notas enviadas identificamos que
somente a fatura 2015448186 no valor de R$ 2.873,58 foi emitida
anteriormente ao pedido de recuperação judicial. Sua emissão
foi em 05/12/15. Portanto somente esta estaria sujeita a
habilitação de crédito pela Recuperação Judicial.
As demais faturas foram emitidas em janeiro e fevereiro de 2016.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Inclusão da fatura 2015448186 no valor de R$ 2.873,58,
totalizando o crédito para este credor em R$ 11.178,24.

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ALGAR_C3_WHB-AJ_ADHC-220316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Lucas J. N. Verde dos Santos

Revisado por:

Data:

22/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Algar Telecom S/A

CNPJ:

71.208.516/0001-74

Endereço:

Rua José Alves Garcia, nº 415 , Bairro Brasil

Cidade:

Uberlândia

UF

MG

País:

Brasil

CEP

38400-668

Enviado por:

Vinícius Della Torres

E-mail contato:

vinicius.torres@cscalgar.com.br

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Pedido de habilitação de crédito no montante de R$
8.022,16, referente à fatura vencida no dia 28/01/2016
(relativa ao mês de dezembro/2015).

b. ANÁLISE:

Análise 1:

A credora Algar Telecom S/A apresentou pedido de habilitação
do valor de R$ 8.022,16, relativo à fatura vencida no dia
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28/01/2016, que seria relativa ao mês de dezembro/2015.
Aberto prazo de 05 (cinco) dias uteis, a recuperanda
manifestou-se pela improcedência do pedido, ante o fato de
haver efetuado o pagamento desta no dia 18/02/2016, no
exato valor pleiteado pela credora para habilitação, tendo,
inclusive, apresentado o respectivo comprovante.
Desta feita, ante o fato de se encontrar efetivamente pago,
tem-se pela impossibilidade da habilitação do crédito
pretendida pela credora, de sorte que a presente habilitação
de crédito e improcedente.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Pela não habilitação do valor de R$ 8.022,16, ante o fato de
haver sido pago em 18/02/2016 pela recuperanda,
conforme comprovante apresentado.
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Análise de divergência e habilitação de crédito

Nome do arquivo: ALS AUTOM._C3_WHB-AJ_ADHC-230316

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:
Revisado por:

Recuperanda:
Processo:
Credor:

Evelin Murawski

ALS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

Cidade:

CURITIBA

Enviado por:

Data:

0033079-54.2015.8.16.0185

15.062.642/0001-92

País:

23/03/16

WHB Fundição S.A.

CNPJ:

Endereço:

Data:

R JOÃO NOGAROLLI, 156
BRASIL

E-mail contato:

Lucia Shinohara

UF

CEP

PR

81030-190

lucia@hidromatic.com.br

a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação 1:
Solicitação 2:

Habilitação de novos créditos não listados. Acrescentar as
notas fiscais nºs 222, 593, 3215, 6363 e 6859 nos respectivos
valores R$3.610,00, 3.330,00, 7.160,00, 8.200,00 e 279,00.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que
tais notas não constam daquela.

Devedor concordou com a habilitação da NF. 222 no valor de
R$3.610,00.

Análise 2:

Não concordou com a habilitação das demais NF’s. 593, 3215,
6363 e 6859 nos respectivos valores R$3.330,00, R$7.160,00,
R$8.200,00 e R$279,00.

Credor: Solicitamos o canhoto assinado comprovando a
entrega da mercadoria na data de 30/03/2016, porém o credor
não nos enviou os comprovantes.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:
c. CONCLUSÃO:
Conclusão 1:
Conclusão 2:

Incluída a NF. 222 no valor de R$3.300,00, totalizando um
crédito no valor de R$65.819,36.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ALS AUTOM._C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Evelin Murawski

Data:

23/03/16

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

ALS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.

CNPJ:

15.062.642/0001-92

Endereço:

R JOÃO NOGAROLLI, 156

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

BRASIL

CEP

81030-190

Enviado por:

Lucia Shinohara

E-mail contato:

lucia@hidromatic.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Habilitação de novos créditos não listados. Acrescentar as
notas fiscais nºs 222, 593, 3215, 6363 e 6859 nos respectivos
valores R$3.610,00, 3.330,00, 7.160,00, 8.200,00 e 279,00.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que
tais notas não constam daquela. Encaminhamos pedido à
recuperanda para verificação.
A recuperanda concordou com a habilitação da NF. 222 no
valor de R$3.610,00.
Não concordou com a habilitação das demais NF’s. 593, 3215,
6363 e 6859 nos respectivos valores R$3.330,00, R$7.160,00,
R$8.200,00 e R$279,00 por não constarem de seu sistema.
Credor: Solicitamos documentos comprovatórios para o credor
sobre as notas de aceite das mesmas ou comprovação de
entrega de produtos ou prestação de serviços. Até a
finalização dessa análise não havíamos recebido

Análise 2:

Calculamos juros simples de mora de 1% ao mês, multa de 2% e
correção monetária de acordo com a tabela TJPR para os
créditos vencidos até a data do pedido da RJ.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluída a NF. 222 no valor de R$3.610,00.
Indeferimos na inclusão das demais notas solicitadas.

Conclusão 2:

Atualizando os valores, o valor total do crédito é de
R$67.435,37.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ALSCO_C3_WHB-AJ_ADHC-220316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

22/03/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA

CNPJ:

33.325.184/0028-39

Endereço:

RUA PEDRO FILA, 400

Cidade:

ARAUCARIA

UF

PR

País:

BRASIL

CEP

83707-110

Enviado por:

Eliziane Szeyka

E-mail contato:

cobrancacb@alsco.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita inclusão das NFs:
1032 de 23/11/2015 - 277,73
1976

14/09/2015

6.000,00

10661 27/10/2015

4.000,00

10802 23/11/2015

2.400,00

92603 05/11/2015

5.706,95

92604 05/11/2015

4.078,90
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Solicitação 2:

Solicita atualização e correção dos valores.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que
tais notas não constam. O credor encaminhou as notas
escaneadas com a comprovação de recebimento de todas as
notas pela WHB (protocolos).

Análise 2:

Refeitos os cálculos de juros de mora de 1% ao mês juros
simples, multa de 2% e correção monetária conforme Tabela de
Atualização monetária – TJPR até o dia da petição inicial
(06/12/15). Os números diferem dos cálculos apresentados pelo
credor. Credor apresentou o valor atualização somente de
algumas notas, e sem memória de cálculo. Efetuamos os
recálculos mencionados e obtivemos o valor de R$ 54.708,60.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluídas as notas acima mencionadas no valor de R$
22.463,58.

Conclusão 2:

Atualizados os valores cujo montante total ficou, em
06/12/15 em R$ 54.708,60.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito

Nome do arquivo: AUT SERVICE_C3_WHB-AJ_ADHC-220316

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:
Revisado por:

Recuperanda:
Processo:
Credor:

Evelin Murawski

AUT SERVICE E SERVIÇOS LTDA.

Cidade:

LAURO DE FREITAS

Enviado por:

Data:

0033079-54.2015.8.16.0185

02.460.454/0004-13

País:

22/03/16

WHB Fundição S.A.

CNPJ:

Endereço:

Data:

R. GILVAN FERNANDES, 188, GALPÃO 12 QUADRA 13
BRASIL

E-mail contato:

Joceane Gomes

UF

CEP

BA

80510-030

aut.nordeste@autservice.com.br
joceane@autservice.com.b

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação 1:

Solicitação 2:

Habilitação de novos créditos não listados. Acrescentar as
notas fiscais nº201535, 201536 e 201537 nos respectivos
valores R$8.215,20, 3.585,60 e 5.366,36, totalizando um
crédito de R$17.167,16.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
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Solicitação 5:
b. ANÁLISE:
Análise 1:

Anexou as notas fiscais solicitadas totalizando um crédito de
R$17.167,16.

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que
tais notas não constam daquela.

Análise 2:

Devedor: O devedor concordou com a inclusão das notas
fiscais solicitadas.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:
c. CONCLUSÃO:
Conclusão 1:
Conclusão 2:

Incluída as NFs nº201535, 201536 e 201537 nos respectivos
valores R$8.215,20, 3.585,60 e 5.366,36, totalizando um
crédito de R$17.167,16.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: BANDEIRANTES_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

BANDEIRANTES AMBIENTAL LTDA

CNPJ:

05.325.975/0001-03

Endereço:

RUA . SANTA CATARINA , 1095

Cidade:

CORONEL VIVIDA

UF

PR

País:

Brasil

CEP

85550-000

Enviado por:
E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita inclusão de atualização dos valores até
07/12/2015.

Solicitação 2:

Inclusão dos custos de protesto já efetuados como
créditos no valor de R$1.602,23.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de 2%,
juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pela
tabela TJPR desde o vencimento de cada nota até a data da
petição da RL pela WHB 06/12/15.

Análise 2:

Considerados os custos de cartórios apresentados com cópias
dos instrumentos de protesto.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada nota até a
data da petição da RL pela WHB que diferem do calculado
e apresentado como divergência pelo credor. Chegamos
ao valor de R$ 177.234,77

Conclusão 2:

Considerado, de acordo com entendimento do inciso II do
art. 5 da 11.101, no valor total de R$ 1.602,26

Conclusão 3:

O valor atualizado dos créditos com a inclusão dos custos
de protesto é de R$ 178.837,00

Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: BCBCV_C3_WHB-AJ_ADHC-220316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

22/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A

CNPJ:

50.585.090/0001-06

Endereço:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 8º Andar, Itaim Bibi

Cidade:

São Paulo

UF

SP

País:

Brasil

CEP

04.583-133

Enviado por:

Guilherme Fugita

E-mail contato:

Guilherme.fugiita@cmmm.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Não submissão do crédito em decorrência do art. 49, §§3º
e 4º, da Lei nº 11.101/2005.

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Crédito decorrente das Cédulas de Crédito Bancário nº 487,
garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios atuais e
futuros, e Cédula de Crédito à Exportação nº 976, garantida por
cessão fiduciária de direitos creditórios atuais e futuros, ambos
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os recebíveis da empresa Masters Sistemas Automotivos Ltda.

c. CONCLUSÃO:

Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua validade e eficácia
entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
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definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:
“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
Além de contratos elencados como garantidos por alienação fiduciária, os agentes financeiros
também apontaram a natureza de contratos como de contratos de câmbio para exportação,
defendendo a hipótese do artigo 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005.
Segundo Bruno Miragem (in Direito Bancário. Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 401):
“... os contratos de câmbio são aqueles que têm por objeto a
aquisição de moeda mediante pagamento em outra moeda de
diferente nacionalidade, para fins de conversão.”
Não é outra senão a orientação prevista no Item 1.3.1.1 do Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais – RMCCI do BACEN, que define o contrato de câmbio como “o instrumento
específico no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a
operação de câmbio”.
O art. 1º da Resolução nº. 3.568/2008 do BACEN também merece ser apreciada, onde:
“Art. 1º - O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações
de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com
outro instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas
pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio, bem
como as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados
ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no
exterior.”
Segundo Manoel Justino Bezerra Filho (in Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 9ª ed. Ed.
Revista dos Tribunais, 2013, p. 222):
“Anote-se que o adiantamento de contrato de câmbio pode ser objeto
de pedido de restituição no caso de falência (como aqui previsto),
estando ainda tal valor excluído da recuperação judicial (§4º do art.
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49) e da recuperação extrajudicial (§1º do art. 161), o que demonstra
a absoluta preponderância da Lei na defesa do capital financeiro
(...)”.
Segundo os arts. 49, §4º c/c art. 86, inciso II, ambos da Lei nº. 11.101/05:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para
exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de
julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive
eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas
da autoridade competente;”
Tal entendimento é seguido pelo Tribunal de Justiça do Paraná:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE
CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO.
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. LAUDO CONTÁBIL. CRÉDITO DECORRENTE
DE CONTRATO DE CÂMBIO E EXPORTAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.
CRÉDITO CONSIDERADO EXTRACONCURSAL. ART. 49, § 4º, E ART. 86,
II, DA LEI 11.101/05 E LEI 4.728/65, ART. 75, §§ 3º e 4º. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. HAVENDO LITIGIOSIDADE, COMO NO CASO, DEVEM
SER FIXADOS, EM HOMENAGEM À CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DECISÃO CORRETA. RECURSO NEGADO.
(17ª C.Cível - AI - 794634-3 - Foro Regional TJPR de São José dos
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.:
Stewalt Camargo Filho - Unânime - - J. 18.01.2012).”
Ademais, pelo fato dos contratos também estarem revestidos da garantia de cessão fiduciária,
também há a necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante
terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus acessórios, ou tão somente os acessórios são
registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
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VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo Banco BCV Banco de Crédito e Varejo S/A em
sua divergência, tem-se a seguinte relação de contratos e de situação frente aos efeitos da
recuperação judicial:

 Cédula de Crédito Bancário 487 – BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A, presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório.
Além disso, presente o instrumento de cessão fiduciária em garantia, também registrado em
data anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos
da recuperação judicial. Vale ressaltar, todavia, que os termos de aditamento posteriores ao
contrato e instrumento originais foram registrados apenas em 15 de dezembro de 2015, data
posterior à do pedido de recuperação judicial e, portanto, não produzem efeitos perante o
concurso de credores recuperacional, em especial no tocante às alienações fiduciárias
registradas posteriormente;
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 Cédula de Crédito à Exportação nº 976– BCV – Banco de Crédito e Varejo S/A, presença do
contrato assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido
recuperatório, bem como de seus termos de aditamento. Além disso, presente o instrumento
de cessão fiduciária em garantia, também registrado em data anterior ao presente pleito,
razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
Com isso tem-se, resumidamente o seguinte quadro com relação à sujeição:
Credor
Título
Banco de Crédito e CCB 487
Varejo S/A
Banco de Crédito e CCE 976
Varejo S/A

Valor Listado
R$ 2.011.230,19

Valor Administrador
R$ 0,00

R$ 2.463.353,48

R$ 0,00

TOTAL

Classe
-

R$ 0,00

-

Dessa forma, existindo prova de registro válido na comarca da devedora fiduciária, Curitiba/PR, em
data anterior ao pedido recuperacional, entende-se pela não submissão dos contratos aos efeitos da
recuperação judicial, com a observação de que os aditamentos à CCB nº 487, registrados em 15 de
dezembro de 2015, não produzem efeitos perante o concurso de credores, em especial no tocante às
garantias fiduciárias ali pactuadas.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

12/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:
Banco Bradesco S/A
CNPJ:
60.746.948/0001-12
Endereço:
Cidade de Deus, Vila Yara
Cidade:
Osasco
UF
SP
País:
Brasil
CEP
Enviado por:
Bruno Delgado Chiaradia
E-mail contato:
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação:

Submissão de valores na classe II reduzido e classe III.
Não submissão de parte do crédito em decorrência do
art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

b. ANÁLISE:
Análise:

Crédito decorrente de contratos internacionais e nacionais.
Operações garantidas por alienação fiduciária de máquinas,
cessão fiduciária de direitos e hipoteca.

c. CONCLUSÃO:
O pedido de aglutinação de todos os contratos para que sejam listados como Banco Bradesco S/A
merece guarida por parte desse Administrador Judicial.
Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua validade e eficácia
entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
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Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:
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“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
Ademais, pelo fato dos contratos também estarem revestidos da garantia de alienação e cessão
fiduciária, também há a necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia
válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
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esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo Banco Bradesco S/A em sua divergência, temse a seguinte relação de contratos e de situação frente aos efeitos da recuperação judicial:
 Contrato de crédito assinado entre as partes em 03/03/2013 – GE2013/025 – presença do
contrato e sua tradução juramentada. Presente o descritivo de valores com falta de
pagamento, o qual, somando-se os valores e demais encargos (doc. 03 encaminhado pelo
credor), atinge a monta de US$ 10.891.528,71. Percebe-se a existência de garantias, seus
registros em cartório competente e comprovação do registro da hipoteca. Ademais, em razão
da vinculação do bem a diferentes bancos, conforme consta na hipoteca, deve ser atendido o
pedido do credor para que seu crédito seja parcialmente mantido na classe II até o limite de
sua garantia, devendo o residual ser direcionado à classe III – crédito quirografário;
 Contrato de crédito assinado entre as partes em 03/11/2014 – 029.353.414 – presença do
contrato e sua tradução juramentada. Presente o descritivo de valores com falta de
pagamento, o qual, somando-se os valores e demais encargos (doc. 05 encaminhado pelo
credor), atinge a monta de US$ 12.473.518,77. Percebe-se a existência de garantias, seus
registros em cartório competente e comprovação do registro da hipoteca. Ademais, em razão
da vinculação do bem a diferentes bancos, conforme consta na hipoteca, deve ser atendido o
pedido do credor para que seu crédito seja parcialmente mantido na classe II até o limite de
sua garantia, devendo o residual ser direcionado à classe III – crédito quirografário;
 Instrumento particular de gerência de derivativos – IF2012/0697 – presença do contrato
assinado pelas partes, bem como o descritivo do funcionamento do serviço oferecido pelo
Banco. O agente financeiro juntou nota de negociação/liquidação de operação de swap e o
cálculo dos encargos, razão pela qual deve ser atendido o pedido do credor para que seu
crédito seja parcialmente mantido na classe II até o limite de sua garantia, devendo o residual
ser direcionado à classe III – crédito quirografário;
 Limite de crédito em conta corrente – presença do extrato da conta contemplando o valor
inicial do saldo negativo. Apresentação de cálculo por parte do Banco que condiz com a taxa
utilizada, totalizando R$ 219,21, razão pela qual deve ser incluído na Classe III – crédito
quirografário;
 Cédula de Crédito Bancário 783072-6 – presença do contrato assinado, registrado em cartório
competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o registro do
bem dado em garantia também em data anterior ao presente pleito, razão pela qual referido
contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
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 Cédula de Crédito Bancário 787961-P – presença do contrato assinado, registrado em cartório
competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o registro do
bem dado em garantia também em data anterior ao presente pleito, razão pela qual referido
contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Bancário 788753-1 – presença do contrato assinado, carimbo de registro em
cartório competente sem data especificando o momento do registro. Além disso, presente o
registro do bem dado em garantia, também sem data do evento registral, razão pela qual,
neste momento, referido contrato deve se submete aos efeitos da recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Bancário 790229-8 – presença do contrato assinado, registrado em cartório
competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o registro do
bem dado em garantia também em data anterior ao presente pleito, razão pela qual referido
contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Bancário 790229-8 – presença do contrato assinado, registrado em cartório
competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o registro do
bem dado em garantia também em data anterior ao presente pleito, razão pela qual referido
contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
 Contrato de linha de crédito IF2013/0605 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. O bem dado em garantia é a
própria carta de fiança, a qual não tem o condão de emprestar os ditames do artigo 49, §3º, da
Lei nº 11.101/2005, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação
judicial e seu montante deve ser mantido na Classe III – credores quirografários;
 Contrato de linha de crédito IF2012/0665 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. O bem dado em garantia é a
própria carta de fiança, a qual não tem o condão de emprestar os ditames do artigo 49, §3º, da
Lei nº 11.101/2005, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação
judicial e seu montante deve ser mantido na Classe III – credores quirografários;
 Contrato de linha de crédito 01171305377 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. O bem dado em garantia é a
própria carta de fiança, a qual não tem o condão de emprestar os ditames do artigo 49, §3º, da
Lei nº 11.101/2005, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação
judicial e seu montante deve ser mantido na Classe III – credores quirografários;
 Contrato de linha de crédito 01171305279 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. O bem dado em garantia é a
própria carta de fiança, a qual não tem o condão de emprestar os ditames do artigo 49, §3º, da
Lei nº 11.101/2005, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação
judicial e seu montante deve ser mantido na Classe III – credores quirografários;
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 Contrato de linha de crédito IF2012/0818 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. O bem dado em garantia é a
própria carta de fiança, a qual não tem o condão de emprestar os ditames do artigo 49, §3º, da
Lei nº 11.101/2005, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação
judicial e seu montante deve ser mantido na Classe III – credores quirografários;
 Contrato de linha de crédito IF2012/0447 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. O bem dado em garantia é a
própria carta de fiança, a qual não tem o condão de emprestar os ditames do artigo 49, §3º, da
Lei nº 11.101/2005, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação
judicial e seu montante deve ser mantido na Classe III – credores quirografários;
 Contrato de linha de crédito 045011WHB01 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. O bem dado em garantia é
uma nota promissória, a qual não tem o condão de emprestar os ditames do artigo 49, §3º, da
Lei nº 11.101/2005, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação
judicial e seu montante deve ser mantido na Classe III – credores quirografários.
Com isso tem-se, resumidamente o seguinte quadro com relação à sujeição quanto aos créditos
apresentados na divergência:
Credor
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A
Banco Bradesco S/A

Título
GE2013/025
029.353.414
IF2012/0697
Lim.Crédito
783072-6
787961-P
788753-1
790229-8
790233-6
IF2013/0605
IF2012/0665
01171305377
01171305279
IF2012/0818
IF2012/0447
045011WHB01

Valor Listado
US$ 5.166.666,67
US$ 17.000.000,00
US$ 1.257.956,10
R$ 0,00
R$ 101.564,12
R$ 711.199,30
R$ 32.961,23
R$ 2.945.650,52
R$ 5.441.008,88
US$ 245.933,33
US$ 559.426,20
US$ 178.500,00
EUR 280.500,00
US$ 286.467,00
US$ 1.029.466,69
EUR 119.000,00

Sujeição à RJ?
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Classe
Classes II e III
Classes II e III
Classes II e III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III

Dessa forma, em conformidade com os contratos analisados, passa-se a relacionar a classe a que se
referem os créditos e os montantes sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial.
Classe
II
II
II

Título
GE2013/025
029.353.414
IF2012/0697
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Valor Listado
US$ 5.166.666,67
R$
R$

Valor Banco
R$ 2.264.401,42
R$
R$

Valor AJ
US$ 185.000,12
US$ 185.000,12
US$ 185.000,12
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TOTAL

Classe
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Título
GE2013/025
029.353.414
IF2013/0697
Lim.Crédito
783072-6
787961-P
788753-1
790229-8
790233-6
IF2013/0605
IF2012/0665
01171305377
01171305279
IF2012/0818
IF2012/0447
045011WHB01
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Valor Listado
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 101.564,12
R$ 711.199,30
R$ 32.961,23
R$ 2.945.650,52
R$ 5.441.008,88
US$ 245.933,33
US$ 559.426,20
US$ 178.500,00
EUR 280.500,00
US$ 286.467,00
US$ 1.029.466,69
EUR 119.000,00

Valor Banco
US$ 10.894.150,16

R$ 219,21
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 2.264.401,42

Valor AJ
US$ 10.709.150,04
R$ 527.564,08
R$ 309.085,11
R$ 219,21
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 32.961,23
R$ 0,00
R$ 0,00
US$ 245.933,33
US$ 559.426,20
US$ 178.500,00
EUR 280.500,00
US$ 286.467,00
US$ 1.029.466,69
EUR 119.000,00
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

12/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:
Banco do Brasil S/A
CNPJ:
00.000.000/0001-91
Endereço:
Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III
Cidade:
Brasília
UF
DF
País:
Brasil
CEP
Enviado por:
Christiano de Lara Pamplona
E-mail contato:
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação:

Não submissão do crédito em decorrência do art. 49, §§3º
e 4º, da Lei nº 11.101/2005.

b. ANÁLISE:
Análise:

Crédito decorrente das Cédulas de Crédito Industrial,
Adiantamentos de Contrato de Câmbio e outros contratos
bancários.
Operações garantidas por alienação fiduciária de máquinas,
cessão fiduciária de direitos e hipoteca.

c. CONCLUSÃO:
Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua validade e eficácia
entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
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“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:
“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
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Além de contratos elencados como garantidos por alienação fiduciária, os agentes financeiros
também apontaram a natureza de contratos como de adiantamento de contrato de câmbio,
defendendo a hipótese do artigo 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005.
Segundo Bruno Miragem (in Direito Bancário. Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 401):
“... os contratos de câmbio são aqueles que têm por objeto a
aquisição de moeda mediante pagamento em outra moeda de
diferente nacionalidade, para fins de conversão.”
Não é outra senão a orientação prevista no Item 1.3.1.1 do Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais – RMCCI do BACEN, que define o contrato de câmbio como “o instrumento
específico no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a
operação de câmbio”.
O art. 1º da Resolução nº. 3.568/2008 do BACEN também merece ser apreciada, onde:
“Art. 1º - O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações
de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com
outro instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas
pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio, bem
como as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados
ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no
exterior.”
Segundo Manoel Justino Bezerra Filho (in Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 9ª ed. Ed.
Revista dos Tribunais, 2013, p. 222):
“Anote-se que o adiantamento de contrato de câmbio pode ser objeto
de pedido de restituição no caso de falência (como aqui previsto),
estando ainda tal valor excluído da recuperação judicial (§4º do art.
49) e da recuperação extrajudicial (§1º do art. 161), o que demonstra
a absoluta preponderância da Lei na defesa do capital financeiro
(...)”.
Segundo os arts. 49, §4º c/c art. 86, inciso II, ambos da Lei nº. 11.101/05:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para
exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de
julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive
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eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas
da autoridade competente;”
Tal entendimento é seguido pelo Tribunal de Justiça do Paraná:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE
CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO.
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. LAUDO CONTÁBIL. CRÉDITO DECORRENTE
DE CONTRATO DE CÂMBIO E EXPORTAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.
CRÉDITO CONSIDERADO EXTRACONCURSAL. ART. 49, § 4º, E ART. 86,
II, DA LEI 11.101/05 E LEI 4.728/65, ART. 75, §§ 3º e 4º. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. HAVENDO LITIGIOSIDADE, COMO NO CASO, DEVEM
SER FIXADOS, EM HOMENAGEM À CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DECISÃO CORRETA. RECURSO NEGADO.
(17ª C.Cível - AI - 794634-3 - Foro Regional TJPR de São José dos
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.:
Stewalt Camargo Filho - Unânime - - J. 18.01.2012).”
Ademais, pelo fato dos contratos também estarem revestidos da garantia de alienação e cessão
fiduciária, também há a necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia
válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada

BCBRA_C2_WHB-AJ_ADHC-160316

pg. 4

omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo Banco do Brasil S/A em sua divergência, temse a seguinte relação de contratos e de situação frente aos efeitos da recuperação judicial:
 Cédula de Crédito Industrial 40/01162-3 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o
registro auxiliar da alienação fiduciária de bens dados em garantia também registrado em data
anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da
recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01249-2 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o
registro auxiliar da alienação fiduciária de bens dados em garantia também registrado em data
anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da
recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01269-7 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o
registro auxiliar da alienação fiduciária de bens dados em garantia também registrado em data
anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da
recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01270-0 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o
registro auxiliar da alienação fiduciária de bens dados em garantia também registrado em data
anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da
recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01283-2 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o
registro auxiliar da alienação fiduciária de bens dados em garantia também registrado em data
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anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da
recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01307-3 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o
registro auxiliar da alienação fiduciária de bens dados em garantia também registrado em data
anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da
recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01413-4 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01418-5 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01459-2 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01460-6 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01466-5 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, presente o
registro auxiliar da alienação fiduciária de bens dados em garantia também registrado em data
anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da
recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01467-3 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01481-9 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
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 Cédula de Crédito Industrial 40/01482-7 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01497-5 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Cédula de Crédito Industrial 40/01498-3 – presença do contrato assinado, registrado em
cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há prova do
registro auxiliar dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete aos
efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01504-1 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01538-6 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01544-0 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01545-9 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01546-7 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01547-5 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
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 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01548-3 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01548-3 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01558-0 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01559-9 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01566-1 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01567-X – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01568-8 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01569-6 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01570-X – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
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 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01572-6 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01592-0 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01593-9 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01595-5 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01629-3 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01651-X – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Contrato de Abertura de Crédito Fixo 40/01652-8 – presença do contrato assinado, registrado
em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto, não há
prova do registro dos bens dados em garantia, razão pela qual referido contrato se submete
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
 Adiantamento de Contrato de Câmbio 15112501 – O Banco Central do Brasil somente
reconhece como válida a assinatura digital dos contratos de câmbio por meio da utilização de
certificados digitais emitidos no âmbito da infraestrutura ou chaves públicas (ICP-Brasil), sendo
responsabilidade do agente interveniente a verificação da utilização adequada da certificação
digital por parte do cliente na operação, incluindo-se a alçada dos demais signatários e a
validade dos certificados digitais. Além de inexistir prova da validade da assintarua digital, não
há prova do vencimento do contrato, nem do vencimento antecipado no caso de recuperação
judicial, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação judicial em
Classe III – Credores Quirografários;
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 Adiantamento de Contrato de Câmbio 15113825 – O Banco Central do Brasil somente
reconhece como válida a assinatura digital dos contratos de câmbio por meio da utilização de
certificados digitais emitidos no âmbito da infraestrutura ou chaves públicas (ICP-Brasil), sendo
responsabilidade do agente interveniente a verificação da utilização adequada da certificação
digital por parte do cliente na operação, incluindo-se a alçada dos demais signatários e a
validade dos certificados digitais. Além de inexistir prova da validade da assintarua digital, não
há prova do vencimento do contrato, nem do vencimento antecipado no caso de recuperação
judicial, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação judicial em
Classe III – Credores Quirografários;
 Adiantamento de Contrato de Câmbio 15115510 – O Banco Central do Brasil somente
reconhece como válida a assinatura digital dos contratos de câmbio por meio da utilização de
certificados digitais emitidos no âmbito da infraestrutura ou chaves públicas (ICP-Brasil), sendo
responsabilidade do agente interveniente a verificação da utilização adequada da certificação
digital por parte do cliente na operação, incluindo-se a alçada dos demais signatários e a
validade dos certificados digitais. Além de inexistir prova da validade da assintarua digital, não
há prova do vencimento do contrato, nem do vencimento antecipado no caso de recuperação
judicial, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação judicial em
Classe III – Credores Quirografários;
 Adiantamento de Contrato de Câmbio 15116425 – O Banco Central do Brasil somente
reconhece como válida a assinatura digital dos contratos de câmbio por meio da utilização de
certificados digitais emitidos no âmbito da infraestrutura ou chaves públicas (ICP-Brasil), sendo
responsabilidade do agente interveniente a verificação da utilização adequada da certificação
digital por parte do cliente na operação, incluindo-se a alçada dos demais signatários e a
validade dos certificados digitais. Além de inexistir prova da validade da assintarua digital, não
há prova do vencimento do contrato, nem do vencimento antecipado no caso de recuperação
judicial, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação judicial em
Classe III – Credores Quirografários;
 Adiantamento de Contrato de Câmbio 15123893 – O Banco Central do Brasil somente
reconhece como válida a assinatura digital dos contratos de câmbio por meio da utilização de
certificados digitais emitidos no âmbito da infraestrutura ou chaves públicas (ICP-Brasil), sendo
responsabilidade do agente interveniente a verificação da utilização adequada da certificação
digital por parte do cliente na operação, incluindo-se a alçada dos demais signatários e a
validade dos certificados digitais. Além de inexistir prova da validade da assintarua digital, não
há prova do vencimento do contrato, nem do vencimento antecipado no caso de recuperação
judicial, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação judicial em
Classe III – Credores Quirografários;
 Adiantamento de Contrato de Câmbio 15225460 – O Banco Central do Brasil somente
reconhece como válida a assinatura digital dos contratos de câmbio por meio da utilização de
certificados digitais emitidos no âmbito da infraestrutura ou chaves públicas (ICP-Brasil), sendo
responsabilidade do agente interveniente a verificação da utilização adequada da certificação
digital por parte do cliente na operação, incluindo-se a alçada dos demais signatários e a
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validade dos certificados digitais. Além de inexistir prova da validade da assintarua digital, não
há prova do vencimento do contrato, nem do vencimento antecipado no caso de recuperação
judicial, razão pela qual referido contrato se submete aos efeitos da recuperação judicial em
Classe III – Credores Quirografários;
 Adiantamentos de Contrato de Câmbio 5250002, 5250003, 5250004, 5250005, 5250006 e
5250007 – Este Administrador Judicial não logrou encontrar os contratos elencados pela
instituição financeira, razão pela qual entende que referidos contratos devem se submetem
aos efeitos da recuperação judicial em Classe III – Credores Quirografários;
Com isso tem-se, resumidamente o seguinte quadro com relação à sujeição quanto aos créditos
apresentados na divergência:
Credor
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A

Título
40/01162-3
40/01249-2
40/01269-7
40/01270-0
40/01283-2
40/01307-3
40/01413-4
40/01418-5
40/01459-2
40/01460-6
40/01466-5
40/01467-3
40/01481-9
40/01482-7
40/01497-5
40/01498-3
40/01504-1
40/01538-6
40/01544-0
40/01545-9
40/01546-7
40/01547-5
40/01548-3
40/01558-0
40/01559-9
40/01566-1
40/01567-X
40/01568-8
40/01569-6
40/01570-X
40/01572-6
40/01592-0
40/01593-9
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Valor Listado
R$ 625.570,46
R$ 634.796,34
R$ 776.732,56
R$ 706.120,51
R$ 3.833.583,65
R$ 1.435.428,57
R$ 427.369,86
R$ 513.469,92
R$ 302.350,62
R$ 135.323,17
R$ 79.905,11
R$ 104.649,91
R$ 177.525,17
R$ 437.886,05
R$ 476.429,18
R$ 584.464,38
R$ 99.570,56
R$ 2.316.538,20
R$ 333.201,14
R$ 425.727,58
R$ 544.819,03
R$ 409.863,85
R$ 89.970,11
R$ 367.638,17
R$ 648.822,94
R$ 81.201,17
R$ 882.399,20
R$ 189.456,30
R$ 1.038.116,71
R$ 96.544,85
R$ 612.488,86
R$ 164.636,25
R$ 349.420,53

Sujeição à RJ?
Não
Não
Não
Não
Não
Não
SIM
SIM
SIM
SIM
Não
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Classe
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
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Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A

40/01595-5
40/01629-3
40/01651-X
40/01652-8
15112501
15113825
15115510
15116425
15123893
15225460
5250002
5250003
5250004
5250005
5250006
330600796

R$ 1.593.254,04
R$ 65.266,51
R$ 161.696,32
R$ 78.731,41
R$ 2.060.071,00
R$ 1.732.770,00
R$ 827.879,00
R$ 808.626,00
R$ 3.850.600,00
R$ 8.001.546,80
R$ 9.025.554,96
R$ 2.161.998,11
R$ 3.850.600,00
R$ 8.471.320,00
R$ 3.465.540,00
R$ 33.185.164,45

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe II

O presente credor ainda informou sobre a existência de créditos quirografários que não estariam
listados pela Recuperanda, sendo eles:
Ourocard Corporativo
Financiamento à importação
Financiamento à importação
Financiamento à importação

78290029
140009324
140124058
140124059

R$ 16,49
R$ 35.570.194,53
R$ 2.140947,03
R$ 766.785,58

Classe III
Classe III
Classe III
Classe III

Muito embora o credor tenha efetuado pedido para a habilitação de referido crédito, ainda assim
esse Administrador Judicial não pode conceder o pedido em razão da inexistência de documentos
capazes de comprovar referido crédito.
Ante a existência de pedido de correção de valores de forma diversa daquela apresentada pela
Recuperanda, esse Administrador Judicial analisou os contratos e utilizou os mesmos índices
descritos nos contratos para a devida atualização dos valores devidos até a data do pedido de
recuperação judicial, qual seja 06/12/2015.
Dessa forma, em conformidade com os contratos analisados, passa-se a relacionar a classe a que se
referem os créditos, e os montantes sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial.
Classe
II
II
II
II
II

Título
330600796
330600819
330600820
330600825
330600826

Valor Listado
R$ 33.185.164,45
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

Valor Banco
R$ 7.992.897,62
R$ 8.794.335,93
R$ 7.423.790,06
R$ 4.568.486,18
R$ 5.482.183,43
TOTAL

Classe

Título

Valor Listado

Valor Banco
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Valor AJ
R$ 7.992.897,62
R$ 8.794.335,93
R$ 7.423.790,06
R$ 4.568.486,18
R$ 5.482.183,43
R$ 34.261.693,22

Valor AJ
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III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

40/01413-4
40/01418-5
40/01459-2
40/01460-6
40/01467-3
40/01481-9
40/01482-7
40/01497-5
40/01498-3
40/01504-1
40/01538-6
40/01544-0
40/01545-9
40/01546-7
40/01547-5
40/01548-3
40/01558-0
40/01559-9
40/01566-1
40/01567-X
40/01568-8
40/01569-6
40/01570-X
40/01572-6
40/01592-0
40/01593-9
40/01595-5
40/01629-3
40/01651-X
40/01652-8
15112501
15113825
15115510
15116425
15123893
15225460
15078985
15079159
15095740
15107534
15134676

R$ 427.369,86
R$ 513.469,92
R$ 302.350,62
R$ 135.323,17
R$ 104.649,91
R$ 177.525,17
R$ 437.886,05
R$ 476.429,18
R$ 584.464,38
R$ 99.570,56
R$ 2.316.538,20
R$ 333.201,14
R$ 425.727,58
R$ 544.819,03
R$ 409.863,85
R$ 89.970,11
R$ 367.638,17
R$ 648.822,94
R$ 81.201,17
R$ 882.399,20
R$ 189.456,30
R$ 1.038.116,71
R$ 96.544,85
R$ 612.488,86
R$ 164.636,25
R$ 349.420,53
R$ 1.593.254,04
R$ 65.266,51
R$ 161.696,32
R$ 78.731,41
R$ 2.060.071,00
R$ 1.732.770,00
R$ 827.879,00
R$ 808.626,00
R$ 3.850.600,00
R$ 8.001.546,80
R$ 9.025.554,96
R$ 2.161.998,11
R$ 3.850.600,00
R$ 8.471.320,00
R$ 3.465.540,00

R$ 439.883,97
R$ 527.564,08
R$ 309.085,11
R$ 138.337,32
R$ 106.980,97
R$ 181.165,03
R$ 446.864,14
R$ 485.514,66
R$ 595.610,25
R$ 101.407,66
R$ 2.355.785,68
R$ 338.785,68
R$ 432.648,16
R$ 553.675,65
R$ 416.526,65
R$ 91.432,66
R$ 373.442,95
R$ 659.067,36
R$ 82.483,28
R$ 896.331,64
R$ 192.447,67
R$ 1.054.507,79
R$ 98.069,22
R$ 622.159,60
R$ 167.093,47
R$ 354.476,94
R$ 1.617.033,68
R$ 66.157,44
R$ 163.903,54
R$ 79.806,06
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.968.794,75
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
TOTAL

R$ 439.883,97
R$ 527.564,08
R$ 309.085,11
R$ 138.337,32
R$ 106.980,97
R$ 181.165,03
R$ 446.864,14
R$ 485.514,66
R$ 595.610,25
R$ 101.407,66
R$ 2.355.785,68
R$ 338.785,68
R$ 432.648,16
R$ 553.675,65
R$ 416.526,65
R$ 91.432,66
R$ 373.442,95
R$ 659.067,36
R$ 82.483,28
R$ 896.331,64
R$ 192.447,67
R$ 1.054.507,79
R$ 98.069,22
R$ 622.159,60
R$ 167.093,47
R$ 354.476,94
R$ 1.617.033,68
R$ 66.157,44
R$ 163.903,54
R$ 79.806,06
R$ 2.060.071,00
R$ 1.732.770,00
R$ 827.879,00
R$ 808.626,00
R$ 3.850.600,00
R$ 8.001.546,80
R$ 9.025.554,96
R$ 2.161.998,11
R$ 3.850.600,00
R$ 8.471.320,00
R$ 3.465.540,00
R$ 58.204.754,18

Os valores listados são somente aqueles discutidos e contratos apresentados na
habilitação/divergência do Banco do Brasil, de onde os demais créditos não questionados
permanecem na relação de credores, sendo eles:
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Classe II
3091037496-12.
Classe III
89130008, 15135805, 3091001785-13, e outros 2 (dois) contratos sem numeração.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

22/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Banco Fibra S/A

CNPJ:

58.616.418/0001-08

Endereço:

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4º ao 9º andar

Cidade:

São Paulo

UF

SP

País:

Brasil

CEP

04543-000

Enviado por:

Realsi Roberto Citadella

E-mail contato:
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação:

Não submissão do crédito em decorrência do art. 49, §3º,
da Lei nº 11.101/2005.

b. ANÁLISE:

Análise:

CCB nº 1090610, 143311, 0607811, 0639111, 0606911, 0639011,
0639211 e 0211911 sujeitas à recuperação judicial em
decorrência da inexistência de comprovação de registro
instrumento de cessão fiduciária das garantias.
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c. CONCLUSÃO:

Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua validade e eficácia
entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
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definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:
“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo próprio Bando Fibra S/A em sua divergência,
tem-se que somente os contratos foram registrados nos cartórios competentes em data anterior ao
pedido de recuperação judicial, no entanto não há prova do registro das garantias.
Dessa forma, inexistindo prova de registro válido das garantias, em data anterior ao pedido
recuperacional, entende-se pela submissão do contrato aos efeitos da recuperação judicial em Classe
III – credores quirografários.
Por fim, ante a existência de pedido de correção de valores de forma diversa daquela apresentada
pela Recuperanda, esse Administrador Judicial analisou os contratos e utilizou os mesmos índices
descritos nos contratos para a devida atualização dos valores devidos até a data do pedido de
recuperação judicial, qual seja 06/12/2015 (domingo), prorrogando-se para o primeiro dia
subsequente (07/12/2015).
Dessa forma, em conformidade com os contratos analisados, passa-se a relacionar a classe a que se
referem os créditos e os montantes sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial.
Classe
III
III
III
III
III
III
III
III

Título
1090610
143311
607811
639111
606911
639011
639211
211911

Valor Banco
Valor AJ
R$ 43.478,98
R$ 43.045,06
R$ 95.610,40
R$ 95.132,11
R$ 22.514,73
R$ 22.392,99
R$ 55.023,77
R$ 54.726,26
R$ 55.840,11
R$ 55.538,18
R$ 23.452,85
R$ 23.326,04
R$ 33.504,06
R$ 33.322,90
R$ 71.546,18
R$ 71.221,38
TOTAL
R$ 398.704,92
Obs.: Foi desconsiderado o valor relacionado pelo Banco como Taxa Pre, pois a parcela já fora
atuializada.
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Valor Listado
R$ 40.056,17
R$ 88.633,76
R$ 21.607,77
R$ 57.518,72
R$ 53.434,56
R$ 22.455,33
R$ 31.397,51
R$ 66.581,76
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

12/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:
Itaú Unibanco S/A
CNPJ:
60.701.190/0001-04
Endereço:
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal
Cidade:
São Paulo
UF
SP
País:
Brasil
CEP
Enviado por:
José Augusto Rodrigues Torres
E-mail contato:
jaugusto@tprc.com.br
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação:

Retificar valores sujeitos à recuperação judicial.
Excluir contratos com alienação fiduciária, com base no
artigo 49,§3º, da Lei nº 11.101/2005

b. ANÁLISE:
Análise:

Reajuste de valor descrito e manutenção dos contratos com
reclassificação dos créditos.

c. CONCLUSÃO:
Conforme dados apresentados pelo credor, os créditos elencados como Itaú Unibanco S/A e Banco
Itaú BBA S/A são considerados doravante como tão somente Banco Itaú Unibanco S/A.
Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua validade e eficácia
entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.

BCITA_C2_WHB-AJ_ADHC-240316

pg. 1

Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:
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“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
Ademais, pelo fato dos contratos também estarem revestidos da garantia de alienação e cessão
fiduciária, também há a necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia
válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
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esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo Itaú Unibanco S/A (incluindo Itaú BBA S/A)
em sua divergência, tem-se a seguinte relação de contratos e de situação frente aos efeitos da
recuperação judicial:
 Contrato de financiamento nº 102915050000700 – presente o contrato e cálculo descritivo do
endividamento, no entanto referido cálculo não discrimina quais juros/encargos está
cobrando, assim como não foi encontrado no contrato a fixação de índice pré % a.a., razão
pela qual o montante devido é de R$ 46.816.463,17, considerando os permissivos contratuais;
 Cédula de Crédito Bancário 50002584400 (4400 ou 25844-01) – presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No
entanto, há somente uma expectativa de aquisição de maquinário dado em garantia, de onde
não há documentação que faça crer que o bem foi efetivamente adquirido (pedido ou nota
fiscal), razão pela qual referido contrato deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial
como crédito quirografário;
 Cédula de Crédito Bancário 50002584500 (4500 ou 25845-01) – presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No
entanto, há somente uma expectativa de aquisição de maquinário dado em garantia, de onde
não há documentação que faça crer que o bem foi efetivamente adquirido (pedido ou nota
fiscal), razão pela qual referido contrato deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial
como crédito quirografário;
 Cédula de Crédito Bancário 50002588600 (8600 ou 25886-01) – presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No
entanto, há somente uma expectativa de aquisição de maquinário dado em garantia, de onde
não há documentação que faça crer que o bem foi efetivamente adquirido (pedido ou nota
fiscal), razão pela qual referido contrato deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial
como crédito quirografário;
 Cédula de Crédito Bancário 50002604900 (4900 ou 26049-01) – presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No
entanto, há somente uma expectativa de aquisição de maquinário dado em garantia, de onde
não há documentação que faça crer que o bem foi efetivamente adquirido (pedido ou nota
fiscal), razão pela qual referido contrato deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial
como crédito quirografário;
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 Cédula de Crédito Bancário 50002605000 (5000 ou 26050-01) – presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No
entanto, há somente uma expectativa de aquisição de maquinário dado em garantia, de onde
não há documentação que faça crer que o bem foi efetivamente adquirido (pedido ou nota
fiscal), razão pela qual referido contrato deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial
como crédito quirografário;
 Cédula de Crédito Bancário 50002648800 (8800 ou 26488-02) – presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No
entanto, há somente uma expectativa de aquisição de maquinário dado em garantia, de onde
não há documentação que faça crer que o bem foi efetivamente adquirido (pedido ou nota
fiscal), razão pela qual referido contrato deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial
como crédito quirografário;
 Cédula de Crédito Bancário 50002698300 (8300 ou 26983-01) – presença do contrato
assinado, sem registro na localidade da empresa recuperanda. Há, ainda, somente uma
expectativa de aquisição de maquinário dado em garantia, de onde não há documentação que
faça crer que o bem foi efetivamente adquirido (pedido ou nota fiscal), razão pela qual
referido contrato deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial como crédito
quirografário; e
 Cédula de Crédito Bancário 50002604800 (4800 ou 26048-01) – presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No
entanto, há somente uma expectativa de aquisição de maquinário dado em garantia, de onde
não há documentação que faça crer que o bem foi efetivamente adquirido (pedido ou nota
fiscal), razão pela qual referido contrato deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial
como crédito quirografário.
Dessa forma, em conformidade com os contratos analisados, passa-se a relacionar a classe a que se
referem os créditos, e os montantes sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial.
Classe
II

Título
AGE 790518

Valor Listado
US$ 15.455.950,54

Valor Banco
Não se manifestou

Valor AJ
US$ 15.455.950,54

Classe
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Título
102915060003700
108748336-12
102916020005000
102916120002300
50002584400
50002584500
50002588600
50002604900
50002605000
50002648800

Valor Listado
R$ 40.659.186,33
US$ 2.596.559,56
R$ 17.012.267,09
R$ 18.864.441,62
R$ 199.270,42
R$ 85.589,72
R$ 151.467,03
R$ 128.543,25
R$ 438.921,63
R$ 142.649,53

Valor Banco
R$ 49.069.955,81
Não se manifestou
Não se manifestou
Não se manifestou
Não sujeição
Não sujeição
Não sujeição
Não sujeição
Não sujeição
Não sujeição

Valor AJ
R$ 46.816.463,17
US$ 2.596.559,56
R$ 17.012.267,09
R$ 18.864.441,62
R$ 199.270,42
R$ 85.589,72
R$ 151.467,03
R$ 128.543,25
R$ 438.921,63
R$ 142.649,53
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III
III

50002698300
50002604800
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R$ 99.385,08
R$ 57.059,81

Não sujeição
Não sujeição

R$ 99.385,08
R$ 57.059,81
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

03/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Banco Pan S/A

CNPJ:

59.285.411/0001-13

Endereço:

Av. Paulista, nº 1.374, 12º andar

Cidade:

São Paulo

UF

SP

País:

Brasil

CEP

01310-100

Enviado por:

Marcelo Lopes

E-mail contato:
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação:

Não submissão do crédito em decorrência do art. 49, §§ 3º
e 4º, da Lei nº 11.101/2005.

b. ANÁLISE:

Análise:

Crédito decorrente da Adiantamento de Contrato de Câmbio
nos 117758568, 117758571 e 117758572.
Operação garantida por alienação e cessão fiduciária.
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c. CONCLUSÃO:

A pretensão principal está revestida na não submissão do crédito em decorrência da natureza do
contrato e também das garantias que revestem o Adiantamento de Contrato de Câmbio.

Segundo Bruno Miragem (in Direito Bancário. Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 401):

“... os contratos de câmbio são aqueles que têm por objeto a
aquisição de moeda mediante pagamento em outra moeda de
diferente nacionalidade, para fins de conversão.”

Não é outra senão a orientação prevista no Item 1.3.1.1 do Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais – RMCCI do BACEN, que define o contrato de câmbio como “o instrumento
específico no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a
operação de câmbio”.
O art. 1º da Resolução nº. 3.568/2008 do BACEN também merece ser apreciada, onde:

“Art. 1º - O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações
de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com
outro instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas
pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio, bem
como as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados
ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no
exterior.”
Segundo Manoel Justino Bezerra Filho (in Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 9ª ed. Ed.
Revista dos Tribunais, 2013, p. 222):
“Anote-se que o adiantamento de contrato de câmbio pode ser objeto
de pedido de restituição no caso de falência (como aqui previsto),
estando ainda tal valor excluído da recuperação judicial (§4º do art.
49) e da recuperação extrajudicial (§1º do art. 161), o que demonstra
a absoluta preponderância da Lei na defesa do capital financeiro
(...)”.
Segundo os arts. 49, §4º c/c art. 86, inciso II, ambos da Lei nº. 11.101/05:
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“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para
exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de
julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive
eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas
da autoridade competente;”
Tal entendimento é seguido pelo Tribunal de Justiça do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE
CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO.
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. LAUDO CONTÁBIL. CRÉDITO DECORRENTE
DE CONTRATO DE CÂMBIO E EXPORTAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.
CRÉDITO CONSIDERADO EXTRACONCURSAL. ART. 49, § 4º, E ART. 86,
II, DA LEI 11.101/05 E LEI 4.728/65, ART. 75, §§ 3º e 4º. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. HAVENDO LITIGIOSIDADE, COMO NO CASO, DEVEM
SER FIXADOS, EM HOMENAGEM À CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DECISÃO CORRETA. RECURSO NEGADO.
(17ª C.Cível - AI - 794634-3 - Foro Regional TJPR de São José dos
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.:
Stewalt Camargo Filho - Unânime - - J. 18.01.2012).”
Ademais, pelo fato dos contratos também estarem revestidos da garantia de alienação e cessão
fiduciária, também há a necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia
válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
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VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.

Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:

“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
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Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo próprio Banco PAN S/A em sua divergência,
tem-se que as garantias e o contrato foram todos registrados nos cartórios competentes e a data dos
registros também atendem ao prazo anterior ao pedido de recuperação judicial.
Dessa forma, existindo prova de registro válido na comarca da devedora fiduciária em local correto e
em data anterior ao pedido recuperacional, entende-se pela não submissão do contrato aos efeitos
da recuperação judicial.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

12/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:
Banco Safra S/A e Banco J Safra S/A
CNPJ:
58.160.789/0001-28 e 03.017.677/0001-20
Endereço:
Av. Paulista, nº 2.100 e 2.150
Cidade:
São Paulo
UF
SP
País:
Brasil
CEP
Enviado por:
Daniel Antonio Ribeiro de Souza
E-mail contato:
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação:

Não submissão do crédito em decorrência do art. 49, §§3º
e 4º, da Lei nº 11.101/2005.

b. ANÁLISE:
Análise:

Crédito decorrente das Cédulas de Crédito Bancário FNP nos
3982/11, 3983/11; Cédulas de Crédito Bancário nos 04382280,
0327102837, 0327102845, 0327102853, 0327102861, 0327105984,
0327170000, 0327268891, 939/11; e Contratos de Câmbio para
Exportação nos 536857 e 542697.
Operação garantida por alienação fiduciária de máquinas e
cessão fiduciária de direitos.

c. CONCLUSÃO:
Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua validade e eficácia
entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
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O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:
“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
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(...)”
Além de contratos elencados como garantidos por alienação fiduciária, os agentes financeiros
também apontaram a natureza de contratos como de contratos de câmbio para exportação,
defendendo a hipótese do artigo 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005.
Segundo Bruno Miragem (in Direito Bancário. Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 401):
“... os contratos de câmbio são aqueles que têm por objeto a
aquisição de moeda mediante pagamento em outra moeda de
diferente nacionalidade, para fins de conversão.”
Não é outra senão a orientação prevista no Item 1.3.1.1 do Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais – RMCCI do BACEN, que define o contrato de câmbio como “o instrumento
específico no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a
operação de câmbio”.
O art. 1º da Resolução nº. 3.568/2008 do BACEN também merece ser apreciada, onde:
“Art. 1º - O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações
de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com
outro instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas
pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio, bem
como as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados
ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no
exterior.”
Segundo Manoel Justino Bezerra Filho (in Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 9ª ed. Ed.
Revista dos Tribunais, 2013, p. 222):
“Anote-se que o adiantamento de contrato de câmbio pode ser objeto
de pedido de restituição no caso de falência (como aqui previsto),
estando ainda tal valor excluído da recuperação judicial (§4º do art.
49) e da recuperação extrajudicial (§1º do art. 161), o que demonstra
a absoluta preponderância da Lei na defesa do capital financeiro
(...)”.
Segundo os arts. 49, §4º c/c art. 86, inciso II, ambos da Lei nº. 11.101/05:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para
exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de
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julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive
eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas
da autoridade competente;”
Tal entendimento é seguido pelo Tribunal de Justiça do Paraná:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE
CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO.
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. LAUDO CONTÁBIL. CRÉDITO DECORRENTE
DE CONTRATO DE CÂMBIO E EXPORTAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.
CRÉDITO CONSIDERADO EXTRACONCURSAL. ART. 49, § 4º, E ART. 86,
II, DA LEI 11.101/05 E LEI 4.728/65, ART. 75, §§ 3º e 4º. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. HAVENDO LITIGIOSIDADE, COMO NO CASO, DEVEM
SER FIXADOS, EM HOMENAGEM À CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DECISÃO CORRETA. RECURSO NEGADO.
(17ª C.Cível - AI - 794634-3 - Foro Regional TJPR de São José dos
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.:
Stewalt Camargo Filho - Unânime - - J. 18.01.2012).”
Ademais, pelo fato dos contratos também estarem revestidos da garantia de alienação e cessão
fiduciária, também há a necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia
válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
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contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelos Bancos Safra S/A e J Safra S/A em sua
divergência, tem-se a seguinte relação de contratos e de situação frente aos efeitos da recuperação
judicial:
 Cédula de Crédito Bancário FNP 3982/11 (FINIMP) – Banco Safra S/A, presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório.
Além disso, presente o instrumento de alienação fiduciária em garantia, também registrado
em data anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos
efeitos da recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Bancário FNP 3983/11 (FINIMP) – Banco Safra S/A, presença do contrato
assinado, registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório.
Além disso, presente o instrumento de alienação fiduciária em garantia, também registrado
em data anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos
efeitos da recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Bancário nº 04382280 – Banco Safra S/A, presença do contrato assinado,
registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso,
presente o instrumento de alienação fiduciária em garantia, também registrado em data
anterior ao presente pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da
recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Bancário nº 0327102837 – Banco Safra S/A, presença do contrato assinado,
registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso,
presente o registro do bem dado em garantia em data anterior ao presente pleito, razão pela
qual referido contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Bancário nº 0327102845 – Banco Safra S/A, presença do contrato assinado,
registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. No entanto,
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não há prova do registro do bem dado em garantia, razão pela qual referido contrato perde a
eficácia perante terceiros e assim sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial. Necessária,
ainda, a reclassificação do crédito para Classe III em razão do exposto;
 Cédula de Crédito Bancário nº 0327102853 – Banco Safra S/A, presença do contrato assinado,
sem registro em cartório, razão pela qual se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
Necessária, ainda, a reclassificação do crédito para Classe III em razão do exposto;
 Cédula de Crédito Bancário nº 0327102861 – Banco Safra S/A, presença do contrato assinado
somente pela beneficiária, sem registro em cartório, razão pela qual se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial. Necessária, ainda, a reclassificação do crédito para Classe III em razão do
exposto;
 Cédula de Crédito Bancário nº 0327105984 – Banco Safra S/A, presença do contrato assinado
somente pela beneficiária, embora contenha registro em cartório do contrato, não há prova
do registro do bem dado em garantia, razão pela qual se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial. Necessária, ainda, a reclassificação do crédito para Classe III em razão do exposto;
 Cédula de Crédito Bancário nº 0327170000 – Banco Safra S/A, presença do contrato assinado,
registrado em cartório competente e em data anterior ao pedido recuperatório. Além disso, há
prova do registro dos bens dados em garantia em data anterior ao presente pleito, razão pela
qual referido contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
 Contrato de Câmbio para Exportação nº 536857 – Banco Safra S/A, presença do contrato
assinado, assim como instrumento particular de cessão fiduciária em garantia (duplicatas e
equipamentos), todos eles com registro anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela
qual referido contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
 Contrato de Câmbio para Exportação nº 542697 – Banco Safra S/A, presença do contrato
assinado, assim como instrumento particular de cessão fiduciária em garantia (duplicatas e
equipamentos), todos eles com registro anterior ao pedido de recuperação judicial, razão pela
qual referido contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial;
 Cédula de Crédito Bancário nº 939/11 – Banco Safra S/A, presença do contrato. Há prova do
registro do instrumento particular de contrato de prestação de garantia, mais o instrumento
particular de cessão fiduciária em garantias de operação compromissada, instrumento
particular de cessão fiduciária em garantia de duplicatas, e ainda o instrumento particular de
alienação fiduciária em garantia, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos
da recuperação judicial; e
 Cédula de Crédito Bancário nº 0327268891 – Banco J Safra S/A, presença do contrato assinado
e registrado, há prova do registro do bem dado em garantia em data anterior ao presente
pleito, razão pela qual referido contrato não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
Com isso tem-se, resumidamente o seguinte quadro com relação à sujeição:
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Credor
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco Safra S/A
Banco J Safra S/A

Título
3982/11
3983/11
04382280
0327102837
0327102845
0327102853
0327102861
0327105984
0327170000
536857
542697
939/11
0327268891

Valor Listado
R$ 415.744,88
R$ 500.216,75
R$ 17.040.461,48
R$ 14.417,64
R$ 6.436,60
R$ 39.849,62
R$ 89.960,26
R$ 107.437,39
R$ 217.906,15
R$ 2.795.535,60
R$ 2.841.742,80
R$ 5.579.287,15
R$ 870.950,13
TOTAL

Valor Administrador
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.436,60
R$ 39.849,62
R$ 89.960,26
R$ 107.437,39
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 243.683,87

Classe
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III
Classe III

Dessa forma, existindo prova de registro válido na comarca da devedora fiduciária, Curitiba/PR, em
data anterior ao pedido recuperacional, e também pela natureza jurídica de alguns contratos,
entende-se pela não submissão de parte dos contratos aos efeitos da recuperação judicial e
submissão daqueles relacionados, com a mudança de classe para Classe III.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

12/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:
Banco Votorantim S/A
CNPJ:
59.588.111/0001-03
Endereço:
Av, das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 18º andar
Cidade:
São Paulo
UF
SP
País:
Brasil
CEP
Enviado por:
Bruno Poppa
E-mail contato:
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação:

Não submissão parcial de crédito em decorrência do art.
49, §§3º e 4º, da Lei nº 11.101/2005.

b. ANÁLISE:
Análise:

ACC´s (129507973 e 129507894) cumprem os requisitos formais e
devem ser excluídos da lista de credores.
Manutenção do saldo residual do CCE e reclassificação para
crédito quirografário.
Reclassificação de crédito quanto ao contrato 103277-6.

c. CONCLUSÃO:
Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua validade e eficácia
entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
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“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:
“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
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Além de contratos elencados como garantidos por alienação fiduciária, os agentes financeiros
também apontaram a natureza de contratos como de adiantamento de contrato de câmbio,
defendendo a hipótese do artigo 49, §4º, da Lei nº 11.101/2005.
Segundo Bruno Miragem (in Direito Bancário. Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 401):
“... os contratos de câmbio são aqueles que têm por objeto a
aquisição de moeda mediante pagamento em outra moeda de
diferente nacionalidade, para fins de conversão.”
Não é outra senão a orientação prevista no Item 1.3.1.1 do Regulamento do Mercado de Câmbio e
Capitais Internacionais – RMCCI do BACEN, que define o contrato de câmbio como “o instrumento
específico no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a
operação de câmbio”.
O art. 1º da Resolução nº. 3.568/2008 do BACEN também merece ser apreciada, onde:
“Art. 1º - O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações
de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com
outro instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas
pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio, bem
como as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados
ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no
exterior.”
Segundo Manoel Justino Bezerra Filho (in Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 9ª ed. Ed.
Revista dos Tribunais, 2013, p. 222):
“Anote-se que o adiantamento de contrato de câmbio pode ser objeto
de pedido de restituição no caso de falência (como aqui previsto),
estando ainda tal valor excluído da recuperação judicial (§4º do art.
49) e da recuperação extrajudicial (§1º do art. 161), o que demonstra
a absoluta preponderância da Lei na defesa do capital financeiro
(...)”.
Segundo os arts. 49, §4º c/c art. 86, inciso II, ambos da Lei nº. 11.101/05:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a
importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente
nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para
exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de
julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive
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eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas
da autoridade competente;”
Tal entendimento é seguido pelo Tribunal de Justiça do Paraná:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE
CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO.
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. LAUDO CONTÁBIL. CRÉDITO DECORRENTE
DE CONTRATO DE CÂMBIO E EXPORTAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.
CRÉDITO CONSIDERADO EXTRACONCURSAL. ART. 49, § 4º, E ART. 86,
II, DA LEI 11.101/05 E LEI 4.728/65, ART. 75, §§ 3º e 4º. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. HAVENDO LITIGIOSIDADE, COMO NO CASO, DEVEM
SER FIXADOS, EM HOMENAGEM À CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DECISÃO CORRETA. RECURSO NEGADO.
(17ª C.Cível - AI - 794634-3 - Foro Regional TJPR de São José dos
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.:
Stewalt Camargo Filho - Unânime - - J. 18.01.2012).”
Ademais, pelo fato dos contratos também estarem revestidos da garantia de alienação e cessão
fiduciária, também há a necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia
válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
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omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo Banco Votorantim S/A em sua divergência,
tem-se a seguinte relação de contratos e de situação frente aos efeitos da recuperação judicial:
 Contrato de financiamento nº 103277-6, o credor informa que a garantia de cessão fiduciária
de recebíveis não foi performada, razão pela qual requer a modificação de classe de credor
com garantia real para a classe de credores quirografários, reservando-se no direito de receber
e abater o saldo na eventualidade de performar algum recebível. Esse Administrador Judicial
entende que o pedido formulado pelo Banco Votorantim merece acolhimento, uma vez que a
garantia, somente no caso de ser realizada é que ensejará a redução do endividamento, e
ainda, a garantia, por ser tida como extraconcursal, tampouco se amoldaria na característica
de garantia real aduzida pela Lei nº 11.101/2005, razão pela qual há a efetiva necessidade de
ser modificara a classe a que esse crédito pertence, devendo o mesmo ser considerado na área
de crédito quirografário;
 Contrato de câmbio à exportação nº 10167877, o credor informou que possui garantia bens
dados em alienação fiduciária. O contrato apresenta seus requisitos formais preenchidos,
emprestando eficácia às cláusulas. Dessa forma, a existência de garantia parcial que não se
submete aos efeitos da recuperação judicial em homenagem ao artigo 49, §3º, da Lei nº
11.101/2005 deve ser desconsiderado do montante do endividamento. Ocorre que o
endividamento foi contraído em moeda estrangeira, razão pela qual o montante de R$
51.402.333,11 deve ser convertido em moeda estrangeira e abatido, para posteriormente,
quando da realização da assembleia geral de credores, ser convertido pelo valor da moeda
conforme o câmbio da véspera;
 Adiantamento de Contrato de Câmbio 129507973 – em razão do atendimento aos requisitos
formais do referido contrato, e da regra contida no artigo 49, §4º c/c, artigo 86, da Lei nº
11.101/2005, o saldo deve ser excluído da lista de credores, haja vista a não sujeição desse
crédito aos efeitos da recuperação judicial; e
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 Adiantamento de Contrato de Câmbio 129507874 – em razão do atendimento aos requisitos
formais do referido contrato, e da regra contida no artigo 49, §4º c/c, artigo 86, da Lei nº
11.101/2005, o saldo deve ser excluído da lista de credores, haja vista a não sujeição desse
crédito aos efeitos da recuperação judicial.
Com isso tem-se, resumidamente o seguinte quadro com relação à sujeição quanto aos créditos
apresentados na divergência:
Classe
III
III
III
III

Título
103277-6
10167877
129507973
129507874
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Valor Listado
R$ 17.088.340,33
R$ 104.821.850,71
R$ 2.275.378,11
R$ 2.235.899,83

Valor Banco
R$ 17.088.340,33
R$ 53.419.517,60
R$ 0,00
R$ 0,00

Valor AJ
R$ 17.088.340,33
$ 12.989.514,84
R$ 0,00
R$ 0,00
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: BH DOS SANTOS _CIV_WHB-AJ_ADHC-170316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Evelin Murawski

Revisado por:

Data:

17/03/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

BH DOS SANTOS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EPP

CNPJ:

16.590.106/0001-22

Endereço:

R GERALDO COSTA, 10

Cidade:

TREMEMBE

UF

SP

País:

BRASIL

CEP

12120-000

Enviado por:

Gabriel Lopes do Val

E-mail contato:

doval.advogado@gmail.com

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Pede a atualização dos juros ref. as NFs. 1485, 1502, 1515,
1534, 1538, 1533, 1550 e 1556.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

BH DOS SANTOS_CIV_WHB-AJ_ADHC-170316
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Análise 1:

Verificamos que o credor efetuou o cálculo de juros e
atualizações monetárias, sobre o total da nota fiscal de serviços
(incluindo os tributos retidos na fonte), quando deveria efetuar o
cálculo sobre o valor dos serviços prestados. Por este motivo o
valor calculado de juros está incorreto.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Refeitos os cálculos de juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária conforme Tabela de Atualização
monetária – TJPR% e multa de 2%. Corrigido o valor na lista
de credores no valor de R$ 30.238,99.

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:

Anexos

BH DOS SANTOS_CIV_WHB-AJ_ADHC-170316
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Atualização
Título
1533
1534
1502
1538
1485
1515
1550
1556

Emissão
17/11/2015
17/11/2015
10/11/2015
19/11/2015
03/11/2015
12/11/2015
02/12/2015
03/12/2015

Vencim.

Vlr. Aberto

16/12/2015
16/12/2015
09/12/2015
18/12/2015
02/12/2015
11/12/2015
01/12/2016
02/01/2016
TOTAL

70,18
835,27
4.367,60
5.509,38
5.687,50
5.879,14
1.256,85
5.687,50
29.293,42

Dias em Juros de
atraso
mora
10
10
3
12
4
7,58
5
- 361
27
-

BH DOS SANTOS_CIV_WHB-AJ_ADHC-170316

Multa
1,40
16,71
87,35
110,19
113,75
117,58
25,14
113,75

Correção
Valor atualizado
TJPR
71,58
851,98
4.454,95
5.619,57
5.808,83
5.996,72
1.281,99
352,12
6.153,37
30.238,99

Juros /
dia
06/12/2015
0,03%

Data limite

Multa
2%

Mês
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1,00

TJPR
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,4126109
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

BIG TOOLS COM E REPRES LTDA

CNPJ:

85.394.567/0001-42

Endereço:

AV ALMIRANTE JACEQUAY, 2004

Cidade:

JOINVILLE

UF

SC

País:

Brasil

CEP

89218-691

Enviado por:

Lígia Franco Brito de Lara

E-mail contato:

ligia.britodelara@fbritoadv.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita inclusão de 102 notas diversas como crédito
devido e não listado no valor de R$ 82.452,74
Nota
2950
2957
2966
2973

BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316

Emissão
12/03/201
5
16/03/201
5
17/03/201
5
18/03/201
5

Valor
2.828,10
2.134,00
1.701,30
1.651,20

pg. 1

2979
3053
3054
3062
3064
3072
3078
3087
3088
3092
3094
3096
3099
3101
3105
3105
3111
3112
3115
3123
3124
3130
3134
3134

BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316

19/03/201
5
06/04/201
5
07/04/201
5
08/04/201
5
08/04/201
5
09/04/201
5
10/04/201
5
13/04/201
5
13/04/201
5
14/04/201
5
14/04/201
5
14/04/201
5
15/04/201
5
15/04/201
5
16/04/201
5
16/04/201
5
17/04/201
5
17/04/201
5
22/04/201
5
23/04/201
5
23/04/201
5
24/04/201
5
27/04/201
5
27/04/201
5

2.521,70
1.464,00
832,70
366,46
123,00
138,50
300,26
1.175,40
141,00
805,60
282,00
782,90
774,44
325,50
225,24
659,80
1.863,50
1.036,00
798,50
911,90
525,00
255,00
218,53
218,54

pg. 2

3136
3140
3159
3160
3165
3167
3168
3175
3177
3182
3183
3193
3194
3202
3203
3205
3207
3207
3207
3214
3214
3214
3219
3219

BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316

28/04/201
5
28/04/201
5
04/05/201
5
04/05/201
5
05/05/201
5
05/05/201
5
05/05/201
5
05/05/201
5
06/05/201
5
07/05/201
5
07/05/201
5
08/05/201
5
08/05/201
5
11/05/201
5
11/05/201
5
11/05/201
5
12/05/201
5
12/05/201
5
12/05/201
5
12/05/201
5
12/05/201
5
12/05/201
5
13/05/201
5
13/05/201
5

3.051,50
135,00
3.959,90
252,60
720,00
239,70
546,30
732,00
1.598,32
3.591,68
416,00
2.272,80
728,10
4.113,90
346,20
1.072,00
200,67
200,67
200,66
959,17
959,17
959,16
120,00
120,00
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3219
3220
3221
3230
3238
3254
3260
3261
3263
3267
3305
3305
3321
3325
3327
3338
3339
3355
3361
3364
3366
3376
3377
3379
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13/05/201
5
13/05/201
5
13/05/201
5
15/05/201
5
18/05/201
5
19/05/201
5
21/05/201
5
21/05/201
5
21/05/201
5
21/05/201
5
01/06/201
5
01/06/201
5
02/06/201
5
03/06/201
5
05/06/201
5
10/06/201
5
10/06/201
5
11/06/201
5
12/06/201
5
15/06/201
5
16/06/201
5
16/06/201
5
16/06/201
5
17/06/201
5

120,00
793,00
1.530,00
258,00
1.186,52
470,23
288,00
210,00
576,00
653,00
406,67
406,67
315,00
783,50
1.604,00
478,10
2.759,10
148,10
1.464,00
723,40
576,00
1.002,50
576,00
1.759,00

pg. 4

3383
3384
3397
3400
3814
55350
55350
55350
55379
55379
55379
55476
55476
55476
55675
55675
55692
55692
55736
55736
56070
56093
24.907
31.680
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18/06/201
5
18/06/201
5
22/06/201
5
23/06/201
5
01/10/201
5
11/05/201
5
11/05/201
5
11/05/201
5
12/05/201
5
12/05/201
5
12/05/201
5
18/05/201
5
18/05/201
5
18/05/201
5
28/05/201
5
28/05/201
5
29/05/201
5
29/05/201
5
02/06/201
5
02/06/201
5
22/06/201
5
23/06/201
5
11/01/201
2
14/08/201
2

226,67
1.383,50
470,00
840,00
1.312,25
66,67
66,67
66,66
57,00
57,00
57,00
88,53
88,53
88,52
114,00
114,00
83,33
83,33
114,00
114,00
228,00
342,00
909,20
245,00

pg. 5

38.108
38.888

15/03/201
3
11/04/201
3

783,02
2.811,50

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Comparado as notas relacionadas pela recuperanda e as 102
apresentadas pelo credor. Dessas, as notas 3364 de R$ 723,40, a
3383 de R$ 226,67 e a 56070 de R$ 228,00 já constam da
listagem de credores elaborada pela recuperanda.
As demais notas foram encaminhadas a recuperanda que se
posicionou a favor da inclusão desses créditos (desde que não
duplicados por outras faturas apresentadas pelo credor),
excluindo:
1. A NF 24907 (emitida em 11/01/12), de saldo em aberto
em R$ 909,20 e a NF 31680 (emitida em 14/08/12), de
saldo em aberto erm R$ 245,00, alegando e nos
encaminhando cópias das notas de devolução que
abateriam esses saldos aberto.
2. A NF 38108 (emitida em 15/03/13) de valor R$ 783,02 e a
NF 3888 (emitida em 11/04/13) de valor R$ 2.811,50, que
alegam não ter cadastrado em seu sistema. O credor
apresentou as notas e documentos comprovatórios do
recebimento das mesmas pela recuperanda.
A recuperanda solicitou um acréscimo de R$1.350,00 ao
montante deste credor alegando erro na confecção do valor e
ser de origem de negociação e encontro de contas. Solicitado
informação de documentação suporte para tla inclusão, sem
recebimento.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:

BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
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Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Inclusão das seguintes notas, no valor total de 80.120,47:
Notas

Valor R$

2950

2.828,10

2957

2.134,00

2966

1.701,30

2973

1.651,20

2979

2.521,70

3053

1.464,00

3054

832,70

3062

366,46

3064

123,00

3072

138,50

3078

300,26

3087

1.175,40

3088

141,00

3092

805,60

3094

282,00

3096

782,90

3099

774,44

3101

325,50

3105

885,04

3111

1.863,50

BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
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3112

1.036,00

3115

798,50

3123

911,90

3124

525,00

3130

255,00

3134

437,07

3136

3.051,50

3140

135,00

3159

3.959,90

3160

252,60

3165

720,00

3167

239,70

3168

546,30

3175

732,00

3177

1.598,32

3182

3.591,68

3183

416,00

3193

2.272,80

3194

728,10

3202

4.113,90

3203

346,20

3205

1.072,00

3207

602,00

3214

2.877,50

BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
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3219

360,00

3220

793,00

3221

1.530,00

3230

258,00

3238

1.186,52

3254

470,23

3260

288,00

3261

210,00

3263

576,00

3267

653,00

3305

813,34

3321

315,00

3325

783,50

3327

1.604,00

3338

478,10

3339

2.759,10

3355

148,10

3361

1.464,00

3366

576,00

3376

1.002,50

3377

576,00

3379

1.759,00

3384

1.383,50

3397

470,00

BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
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Conclusão 2:

3400

840,00

3814

1.312,25

38108

783,02

38888

2.811,50

55350

200,00

55379

171,00

55476

265,58

55675

228,00

55692

166,66

55736

228,00

56093

342,00

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada invoice até
a data da petição da RJ pela WHB. Chegamos ao valor de
R$ 186.102,45, que será o crédito listado.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:

BIGTOOLS_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: BLEISTAHL_C3_WHB-AJ_ADHC-250216
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Revisado por:

Data:

25/2/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Bleistahl Brasil Metalurgia SA

CNPJ:

87.888.772/0001-90

Endereço:

Av. Frederico A. Ritter, 220

Cidade:

Cachoeirinha

UF

RS

País:

Brasil

CEP

94930-000

Enviado por:

Luis Oscar O. Hummes

E-mail contato:

bleistahl@bleistahl.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a inclusão da NF 18027, no valor de R$ 184.680,00, cujo
valor pago parcialmente em 27/8/15 foi de R$ 61.560,00, saldo
de R$ 123.120,00, NF 18029 valor de R$ 27.720,00.

Solicitação 2:

Pede inclusão de juros de 3% desde o vencimento e PIS/Cofins.

Solicitação 3:

Na correspondência enviada pelo credor não se menciona as NF
19235 e NF 19316.

Solicitação 4:
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Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Anexou as NF 18027 e 18029. A NF 18027 não consta da lista de
credores da devedora. NF 18029 está com valor divergente, a credora
apresenta o valor de R$ 27.553,68.
Devedor: O devedor concordou com a NF 18027 de R$ 123.120,00 e
NF 18029 valor de R$ 27.720,00, totalizando o valor de R$150.840,00.

Análise 2:

Juros de 3%, não especificado o período nem o amparo contratual.
PIS/Cofins de 0,6% sem detalhamento e amparo.
Credor: Após duas tentativas de contato por e-mail com o credor e
uma por telefone, através da Sra. Patrícia, em 17/3/16, não tivemos
retorno sobre os questionamentos.

Análise 3:

Não menciona as NF 19235 e 19316, cada uma no valor de R$
53,500,00
Credor: Após duas tentativas de contato por e-mail com o credor e
uma por telefone, através da Sra. Patrícia, em 17/3/16, não tivemos
retorno sobre os questionamentos.

Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluída a NF 18027 de R$ 123.120,00 e NF 18029 valor de R$
27.720,00, totalizando o valor de R$ 150.840,00, (sem juros, multa
e correção) e R$ 168.849,56, com juros, multa e correção.

Conclusão 2:

Sem a resposta do credor não há como conceder juros de 3% ao
mês, mas sim juros simples de 1% a.m. desde o vencimento.
Excluído PIS/Cofins. Inclui-se multa de 2% e atualização pela
TJPR.

Conclusão 3:

Excluído as NF 19235 e 19316, cada uma no valor de R$ 53.500,00,
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devido a ausência de manifestação por parte do credor.
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: BLUM_C3_WHB-AJ_ADHC-150316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luís Gustavo

Revisado por:

Data:

15/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Blum-Novotest Sistemas de Medição Ltda.

CNPJ:

15.275.884/0001-64

Endereço:

Rua Santa Cruz, 541, sl 2, Barra Funda

Cidade:

Vinhedo

UF

SP

País:

Brasil

CEP

13280-000

Enviado por:

Flavio Marcondes

E-mail contato:

f.marcondes@marcondesadv.com.br (19) 3236-0293 / 981835478

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita atualização do valor de R$ 7.832,63, referente NF 385 de
23/10/15, vencimento 27/11/15. Informa que o novo valor seria
de R$ 8.309,81, com Juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2%.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
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Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Cálculo do valor atualizado R$ 7.991,78, (TJPR), juros de 1% a.m., sem
multa de 2%, até a data de 06/12/15, data do pedido de RJ.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Cálculo de juros 1%a.m. e multa de 2%, correção TJPR, valor total
final de R$ 8.079,36

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: BOSCH_C3_WHB-AJ_ADHC-250216
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Revisado por:

Data:

25/2/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Bosch Rexroth Limitada

CNPJ:

72.908.817/0001-73

Endereço:

Av Tégula, 888 unidades 10 a 14

Cidade:

Atibaia

UF

País:

Brasil

CEP

Enviado por:

SP

Mariana Moreira Rabelo

E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Exclusão da lista de credores, não há valores à receber.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Credor demonstrou que foi pago a NF com adiantamento.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Excluir da lista

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

03/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

CCB Brasil – China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
– (atual denominação do Banco Industrial e Comercial S/A
(BIC)

CNPJ:

07.450.604/0001-89

Endereço:

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440

Cidade:

São Paulo

UF

País:

Brasil

CEP

Enviado por:

SP

Emerson Luís Dal Pozzo

E-mail contato:
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação:

Não submissão do crédito em decorrência do art. 49, §3º,
da Lei nº 11.101/2005.

b. ANÁLISE:

Análise:

Crédito decorrente da Cédula de Crédito à Exportação nº
1248001.
Operação garantida por cessão fiduciária de direitos e cessão
fiduciária de aplicações financeiras.

CCBBR_C2_WHB-AJ_ADHC-030316
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c. CONCLUSÃO:

Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua validade e eficácia
entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
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definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.

Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:

“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo próprio CCB Brasil (atual denominação do
Banco BIC) em sua divergência, tem-se que as garantias e o contrato foram todos registrados nos
cartórios competentes e a data dos registros também atendem ao prazo anterior ao pedido de
recuperação judicial.
Dessa forma, existindo prova de registro válido na comarca da devedora fiduciária, Curitiba/PR, em
data anterior ao pedido recuperacional, entende-se pela não submissão do contrato aos efeitos da
recuperação judicial.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: CELIO_C3_WHB-AJ_ADHC-260216
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Revisado por:

Data:

26/2/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Celio Segantini – Madeiras

CNPJ:

09.568.769/0001-85

Endereço:

Av São João, 1045

Cidade:

Araucária

UF

PR

País:

Brasil

CEP

83730-000

Enviado por:
E-mail contato:

segatinimadeiras@hotmail.com / 41 9812-5827 / 41 3625-2774

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Divergência de crédito, inclusão das NF 688, valor R$ 3.600,00,
emitida em 22/10/15; NF 690, valor R$ 250,00, emitida em
30/10/15; NF 691, valor R$ 2.320,00, emitida em 04/11/15; NF
692, valor R$ 2.250,00, emitida em 05/11/15; NF 693, valor R$
3.600,00, emitida em 10/11/15; NF 694, valor R$ 2.010,00, emitida
em 23/11/15; NF 695, valor R$ 3.600,00, emitida em 24/11/15; NF
696, valor R$ 3.600,00, emitida em 04/12/15; valor total de R$
21.230,00 ao invés de R$ 7.860,00, conforme portal do
fornecedor da WHB.
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Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

O credor apresenta as NFs elencadas acima e foto do portal do
fornecedor demonstrando o valor de R$ 21.230,00.
Não há divergência de valores em relação às NFs 692, 694 e 696,
corretamente relacionada na lista de credores.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Em 07/3/16 a devedora concorda com a divergência da credora,
corrigido valor para R$ 21.230,00

Conclusão 2:

Acrescidos juros de 1% a.m.. multa de 2% e atualização pela TJPR.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: CEMB_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Lucas Dezordi

Data:

23/03/16

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

CEMB S.P.A. COSTRUZIONI ELETTRO MECCANIC

CNPJ:
Endereço:

VIA RISORGIMENTO, 9

Cidade:

MANDELLO DEL LANO

UF

País:

ITÁLIA

CEP

Enviado por:

Silvia Porro
Francesco Paonessa

E-mail contato:

porro.silvia@cemb.com; cemb@legalmail.it

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Incluir a Invoice n. 21405250, valor EUR 800,00, emissão em
16/10/2014.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

O credor nos encaminhou a NF/Invoice.
Constatado que não havia essa nota na lista elaborada pela
recuperanda. A recuperanda afirma não ter no seu sistema
dados sobre a referida NF.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluir a referida invoice na lista de credores.

Conclusão 2:

Considerar a dívida total em moedas originalmente
contratadas, no valor de EUR 21.400,00.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: CHOICE_III_WHB-AJ_ADHC-220316

Análise feita por:

Evelin Murawski

Data:

22/03/2016

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Choice Ind. Com. De Equipamentos P/ Automação Industrial
LTDA.

CNPJ/CPF:

06 994 251/0001 – 15

Endereço:

RUA AFONSO FRUET, 131

Cidade:

Curitiba

UF

PR

País:

Brasil

CEP

81320-020

Enviado por:

Viviane Puglia

E-mail contato:

viviane@choicetech.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a inclusão das seguintes nfs. 16502, 16503, 16504,
15629, 19158, 19210, 19246, 19248, 19249, 19251, 19331,
19335, 19381, 19384.
Ainda informa na relação de notas a receber que a NF.
19481 constam pendentes apenas duas parcelas no valor
de R$4.913,51(na lista de credores informado pela WHB
constam 3 parcelas).

Solicitação 2:

Solicita a correção dos valores.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
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pg. 1

Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Comparando a listagem fornecida pela WHB, confirmamos que
as notas fiscais solicitadas para habilitação, não constavam na
lista de credores.
Encaminhaos a relação de notas a serem inclusas para a
recuperanda que concordou que todas são elegíveis com
eceção: NF’s. 16502-16503-16504-15629 que alega não ter na
sua base de dados. Somente recebemos do credor
documentos comprovatórios da entrega das notas ou dos
produtos referente a NF 15.629.

Análise 2:

Credor atualizou os valores até 15/01/2016 e utilizou como
índice a média do INPC + IGP-DI. Refizemos os cálculos com
base nos critérios de 1% de juros simples de mora ao mês, assim
como multa de 2% e correção monetária de acordo com a
tabela TJPR para os títulos vencidos até a data da petição
inicial da RJ pela recuperanda.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluímos as notas fiscais NF’s 15629, 19158, 19210, 19246,
19248, 19249, 19251, 19331, 19335, 19381, 19384.
Excluímos uma parcela da nota nº19481 no valor de
R$4.913,51.
Totalizando o crédito no valor original de R$63.319,78.

Conclusão 2:

Atualizamos os valores de juros de mora de 1% ao mês,
multa de 2% e correção monetária conforme Tabela de
Atualização monetária – TJPR% para os créditos vencidos
até a data da petição iniciação da RJ. Corrigido o valor na
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lista de credores para um total de crédito somado valor
original mais atualizações de R$ 65.332,45
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Anexo I
Atualizações
Título
15629
19158
19210
19246
19248
19249
19251
19331
19335
19381
19384
19476
19481
19504
19544
19564
19616
19631
19624
19625
19626
19627
19628
19629
19630
19631
19632
19633
19634
19635
19636
19637
19638
19639
19705
19751
19758
19767
19770
19476
19791
19792
19795
19481
19863

Emissão
03/10/2014
00/01/1900
29/09/2015
01/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
09/10/2015
09/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
28/10/2015
30/10/2015
04/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
17/11/2015
23/11/2015
23/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
26/10/2015
26/11/2015
26/11/2015
26/11/2015
27/10/2015
03/12/2015

Vencim.

Vlr. Aberto

02/11/2014
22/10/2015
29/10/2015
31/10/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
25/11/2015
26/11/2015
27/11/2015
29/11/2015
04/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
17/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
25/12/2015
26/12/2015
26/12/2015
26/12/2015
26/12/2015
02/01/2016
TOTAL

100,05
785,90
1.162,80
1.259,25
290,85
195,34
1.259,25
394,39
393,87
277,46
912,00
722,20
4.913,51
6.191,37
1.293,10
102,12
149,50
735,37
1.806,56
2.952,87
669,30
211,38
258,64
381,78
241,59
180,93
727,98
1.477,30
76,94
111,50
131,30
847,21
145,10
494,80
889,30
1.537,94
327,80
254,60
1.167,88
722,20
989,20
146,00
13.714,89
4.913,51
6.802,95
63.319,78
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Dias em Juros de
atraso
mora
399
13,31
45
11,79
38
14,73
36
15,11
35
3,39
35
2,28
35
14,69
28
3,68
28
3,68
23
2,13
23
6,99
11
2,65
10
16,38
9
18,57
7
3,02
2
0,07
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
11
17
17
18
18
19
20
20
20
20
27
-

Multa
2,00
15,72
23,26
25,19
5,82
3,91
25,19
7,89
7,88
5,55
18,24
14,44
98,27
123,83
25,86
2,04
2,99
14,71
36,13
59,06
13,39
4,23
5,17
7,64
4,83
3,62
14,56
29,55
1,54
2,23
2,63
16,94
2,90
9,90
17,79
30,76
6,56
5,09
23,36
14,44
19,78
2,92
274,30
98,27
136,06

Correção
Juros /
Valor atualizado Data limite
TJPR
dia
0,85
116,21 06/12/2015
0,03%
11,91
825,32
17,62
1.218,41
19,09
1.318,63
2,47
302,53
1,66
203,19
10,70
1.309,83
3,35
409,31
3,35
408,77
2,36
287,49
7,75
944,98
6,14
745,43
41,76
5.069,92
52,63
6.386,40
10,99
1.332,97
104,23
152,49
750,08
1.842,69
3.011,93
682,69
215,61
263,81
389,42
246,42
184,55
742,54
1.506,85
78,48
113,73
133,93
864,15
148,00
504,70
907,09
1.568,70
334,36
259,69
1.191,24
736,64
1.008,98
148,92
13.989,19
5.011,78
421,17
7.360,18
65.332,45

Multa
2%

Mês
11,00
10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1,00

TJPR
2,5403836
2,523727
2,523727
2,523727
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,4126109
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: CLANSMAN_C3_WHB-AJ_ADHC-180316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Revisado por:

18/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Data:

CLANSMAN DYNAMICS LTD

CNPJ:
Endereço:

Stephenson Building, Nasmyth Avenue; Scottish Enterprise Tech.
Park
EAST KILB G75 0QR

Cidade:

Lanarkshire

UF

País:

Scotland

CEP

Enviado por:

Heather SIMPSON

E-mail contato:

h.simpson@clansmandynamics.com / (44) 1355 579900

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a correção dos valores apresentados. Menciona que tem
duas invoices: 115919,162814/1 no valor de EUR 21.205,13 e a
Invoice 115920, 167669/1 no valor de EUR 2.383,92, Que da
Invoice 115919 ainda há saldo de EUR 9.410,60 a receber, e que
o valor correto devido é de EUR 11.794,52.

Solicitação 2:
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Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

O Credor anexou as Invoices mencionadas, planilha de cálculo e
pedido de correção.
Em 29/3/16 a Recuperanda respondeu nosso questionamento
concordando com o Credor

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Corrigir o saldo para EUR 11.794,52.

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: COMERCIAL_III_WHB-AJ_ADHC-110416

Análise feita por:

Evelin Murawski

Data:

11/04/2016

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

COMERCIAL COMETA IND. E COM. LTDA.

CNPJ/CPF:

18.851.733/0001-03

Endereço:

RUA LECY GOMES BARBOSA, 235

Cidade:

JATOBA

UF

BH

País:

Brasil

CEP

30660-220

Enviado por:
E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita que seja retirado da lista de créditos o valor
referente abaixo, visto que já foi adimplido pela
recuperanda:
Documento

Emissão

16165 20/11/2015

Vencimento

Moeda

11/12/2015 REAIS

Saldo
103.110,00

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Retirado o crédito referido da lista.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Retirado o crédito da nota 16254 de R$ 113.190,00 da lista
de créditos desse credor, obtendo novo saldo de R$
722.346,66.

Conclusão 2:

Atualizamos os valores de juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária conforme Tabela de Atualização
monetária – TJPR% e multa de 2% para os créditos vencidos
até a data da peitção inicial da RJ. Corrigido o valor na lista
de credores para um total de crédito somado valor original
mais atualizações de R$ 736.793,59.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:

COMERCIAL COMETA_III_WHB-AJ_ADHC-110416
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Anexo I
Atualizações
Título
16165
16177
16196
16197
16217
16238
16239
16260

Emissão
20/11/2015
23/11/2015
25/11/2015
25/11/2015
27/11/2015
01/12/2015
01/12/2015
04/12/2015

Vencim.

Vlr. Aberto

11/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
18/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
23/12/2015
TOTAL

103.110,00
110.880,00
113.190,00
50.766,66
110.880,00
110.880,00
11.760,00
110.880,00
722.346,66

Dias em
atraso
5
10
10
10
12
17
17
17

Juros de
mora
-

COMERCIAL COMETA_III_WHB-AJ_ADHC-110416

Multa
2.062,20
2.217,60
2.263,80
1.015,33
2.217,60
2.217,60
235,20
2.217,60

Correção
Juros /
Valor atualizado Data limite
TJPR
dia
105.172,20 06/12/2015
0,03%
113.097,60
115.453,80
51.781,99
113.097,60
113.097,60
11.995,20
113.097,60
736.793,59

Multa
2%

Mês
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

TJPR
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: COMUELLER_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

C.O. MUELLER COM DE MOTORES E BOMBAS LTD

CNPJ:

76.511.260/0001-93

Endereço:

AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 5491

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

Brasil

CEP

81610-000

Enviado por:

Paola Cabrera

E-mail contato:

supervisao.adm@comueller.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita exclusão das notas abaixo relacionadas
justificando que foram baixadas via nota fiscal de
devolução.

Solicitação 2:

Inclusão das NF no total de R$ 7.094,84:
NF 9453 no valor de R$ 1.954,50
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NF 25479 no valor de R$ 1.600,00
NF 25483 no valor de R$ 1.694,34
NF 9457 no valor de R$ 1.846,00

Solicitação 3:

Atualização e correção dos valores

Solicitação 4:

Inclusão de custos de cartório devido a protestos já
efetuados.

Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Conferido as cópias das notas fiscais de devolução
encaminhadas pelo credor e checado com os valores em
aberto da WHB em referência a 1ª solicitação. As notas
conferem os valores que serão excluídos da lista.

Análise 2:

Conferido as notas que foram solicitadas inclusão com a
listagem elaborada pela recuperanda. Constatado que essas
notas não estão inclusas.
O credor apresentou cópias das notas com aceite das mesmas
pela recuperanda.

Análise 3:

O credor apresentou uma tabela com cálculo de juros sem a
fundamentação dos números apresentados. O valor
peticionado pelo credor, já corrigidas as exclusões e inclusões
de notas e com a atualização é de R$ 43.838,88
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Refizemos os cálculos considerando multa de 2% para os títulos
vencidos antes do pedido de recuperação judicial assim como
juros comerciais simples de 1% ao mês e correção monetária de
acordo com a tabela do TJPR, estes dois últimos até o dia
06/12/2015. Obtivemos um valor de R$ 42.387,86
Análise 4:

Considerados os custos de cartórios apresentados com cópias
dos instrumentos de protesto.

Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Considerada a exclusão das referidas notas do valor de R$
75.273,32 da lista de credores.

Conclusão 2:

Considerada a inclusão das referidas notas na lista de
credores, no valor de R$ R$ 7.094,84.

Conclusão 3:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada nota até a
data da petição da RJ pela WHB que diferem do calculado
e apresentado como divergência pelo credor. Chegamos
ao valor de R$ 42.387,86

Conclusão 4:

Considerado inclusão dos créditos, de acordo com
entendimento do inciso II do art. 5 da 11.101, no valor total
de R$ 1.161,12.

Conclusão 5:

O valor atualizado dos créditos é de R$ 43.548,98
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: CONFITEX_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Revisado por:

Data:

24/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Confitex Dist. De Mat. De Emb. Ltda.

CNPJ:

10.840.180/0001-73

Endereço:

Travessa Miramar, 70

Cidade:

Jaboatão dos Guararapes

UF

PE

País:

Brasil

CEP

54310-161

Enviado por:

Severino Bezzera

E-mail contato:

Confitex_@hotmail.com / 81 3476-4907

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a correção do valor de R$ 5.600,00 referente a NF 5514
com juros de 4% a.m. e multa de 2% a.m., vencimento em
30/12/15.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
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Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

A NF é de 02/12/15 com vencimento em 30/12/15, até a data de
06/12/15 não estava vencida, portanto não há juros e multa à incidir.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Vencimento da NF em 30/12/15, portanto posterior ao pedido de
RJ, não incidência de juros e multa, mantido o valor de R$
5.600,00.

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito

Nome do arquivo: COPEL_C3_WHB-AJ_ADHC-190316

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:
Revisado por:

Recuperanda:
Processo:
Credor:

: Lucas Dezordi

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A

Cidade:

CURITIBA

Enviado por:

Data:

0033079-54.2015.8.16.0185

04.368.898/0001-06

País:

19/03/16

WHB Fundição S.A.

CNPJ:

Endereço:

Data:

RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158, BLOCO C
BRASIL

E-mail contato:

(Advogados com Procuração)

UF

CEP

PR

81200-240

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação 1:

Solicitação 2:

Habilitação e Correção do valor da Fatura de Energia
Elétrica com sua emissão em 20/11/2015 e vencimento em
28/12/2015. A Copel cobra em 22/01/2016 multa de R$
108.501,37; Juros de R$ 45.347,18; e Correção de R$
22.115,86.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
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Solicitação 5:
b. ANÁLISE:
Análise 1:

A data do pedido de RJ foi em 06/12/15. Neste sentido, a NF
referente ao mês de novembro/15 estava em aberto, mas não
vencida. Com isso, entendemos que não se deve cobrar juros,
multas e correções.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:
c. CONCLUSÃO:
Conclusão 1:
Conclusão 2:

Entendemos que o valor correto é de R$ 1.476.693,48, sem
multas, correções e juros.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: CR IND_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

CR IND E COM DE RESIST. ELETRICAS LTDA

CNPJ:

01.996.249/0001-61

Endereço:

R. GUILHERME BOLDT 124A

Cidade:

JOINVILLE

UF

SC

País:

Brasil

CEP

89239-260

Enviado por:

Michelle Cristine Accácio

E-mail contato:

financeiro@cr-resistencias.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita atualização dos valores do seu crédito
reconhecido. Enviou cálculo de R$ 46.045,47

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de 2%,
juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pela
tabela TJPR desde o vencimento de cada nota até a data da
petição da RJ pela WHB.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada nota até a
data da petição da RJ pela WHB que diferem do calculado
e apresentado como divergência pelo credor. Chegamos
ao valor de R$ 46.320,93

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Análise feita por:

Sérgio Wyatt

Revisado por:

Data:

12/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited, Banco Caixa Geral –
Brasil S/A e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
(Cayman Islands Branch)
CNPJ:
Sem CNPJ, 33.466.988/0001-38 e sem CNPJ
Endereço:
The Bahamas Financial Center, Shirley and Charlot streets –
P.O.Box N-3721
Cidade:
Nassau
UF
País:
Bahamas
CEP
Enviado por:
Gustavo Mota Guedes
E-mail contato:
Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação:

Individualização
do
crédito
entre
o
consórcio
internacional.
Bens dados em garantia que não se sujeitariam aos efeitos
da RJ.
Manutenção da moeda estrangeira até a data da
votação.

b. ANÁLISE:
Análise:

Crédito decorrente dos contratos juntados pelo credor, da
capacidade e possibilidade de cisão na representação do
crédito, e da manutenção do crédito em moeda estrangeira
com conversão somente para apuração de quórum.

c. CONCLUSÃO:
Inicia-se a análise da presente divergência pelo pedido de cisão do crédito dentre os integrantes do
“consórcio” de agentes financeiros.
Pois bem. Referido pedido não pode ser atendido em razão da inexistência de comprovação da
contratação da empresa WHB com cada um dos envolvidos no “consórcio”.
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Para tanto, é suficiente analisar os contratos juntados pelo credor Credit Suisse, assim como os
instrumentos particulares de alienação fiduciária de imóvel em garantia, os quais são todos assinados
em nome de Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited como agente administrativo do contrato e Banco
Credit Suisse (Brasil) S/A como agente local do contrato, e, ainda que exista o “Assignment
Agreement” (contrato de cessão), não há prova na divergência de que referida cessão tenha sido
assinada pela WHB concordando com o desmembramento dos contratos, e, por conseguinte, do
endividamento.
Dessa forma, permanece como credora Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited.
Em relação aos contratos, é essencial que eles passem por requisitos essenciais à constituição de sua
validade e eficácia entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como miscigenação de
elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária, também há a
necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
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embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Isso porque o Código Civil não revogou qualquer dispositivo da Lei de Registros Públicos, onde se
dispõe acerca dos títulos que devem ser inscritos, especificando claramente quais os requisitos a
serem atendidos pelos instrumentos particulares para que façam prova das obrigações que
representam, nos termos do artigo 127, I, da Lei de Registros Públicos, nº 6.015/1973, a seguir:
“Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a
transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
(...)”
Em razão da existência de Instrumentos particulares de contrato de alienação fiduciária de
equipamentos e de imóveis, também há a necessidade de cumprimento das formalidades que
revistam a garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente os assessórios
são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesse aspecto, importante saber o local de registro do bem gravado, a data em que foi efetuado o
registro, dentre outros.
O Tribunal de Justiça do Paraná mantém a exclusão dos efeitos da recuperação judicial daquele
crédito que foi devidamente registrado em data anterior ao pedido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 49, §
3º DA LEI DE FALÊNCIAS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO
VERIFICADA QUANTO A DUAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SANEAMENTO
DE RIGOR. ARGUIDA INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 49, § 3º, DA LEI DE FALÊNCIA, POR SE TRATAR DE CESSÃO
FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE DIREITOS CREDITÓRIOS, E
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NÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONSOANTE PREVISÃO LEGAL.
TESE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1361, § 1º DO CÓDIGO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. REGISTRO CONSTITUTIVO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, LEI Nº. 9.514/2007, EFETUADO EM
DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, PORÉM SEM ATRIBUIR-LHES
EFEITOS INFRINGENTES. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
declaratórios é aquela verifica no julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou o entendimento da parte. 2. Verificada
omissão sobre questão relevante, de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, ainda que parcialmente, para sanar o vício.
3. Os direitos de créditos são bens móveis para os efeitos legais (art.
83, III, do CC) e se incluem no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4.
Havendo lei especifica dispondo que a propriedade fiduciária de bem
imóvel constitui-se mediante o registro do contrato no competente
Registro de Imóveis (art. 23, da Lei nº. 9.514/1997), resta afastada a
incidência da norma geral prevista no art. 1361, § 1º do CC; E, sendo
esse registro anterior ao pedido de Recuperação Judicial,
definitivamente o crédito do proprietário fiduciário não se submete
aos efeitos da Recuperação Judicial, consoante disposição do art.
49, § 3º da Lei nº. 11.101/2007. (TJ-PR 790205601 PR 790205-6/01
(Acórdão), Relator: Luis Espíndola, Data de Julgamento: 25/07/2012,
18ª Câmara Cível, )” – Negritamos.
Dessa feita, analisando-se os contratos fornecidos pelo Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited em sua
divergência, tem-se que a Cédula de Pré-pagamento de Exportação 118757533 –
CSBBR20131100022 – presença do contrato assinado em data anterior ao pedido recuperatório.
Além disso, constante os instrumentos particulares de contrato de alienação fiduciária de
equipamentos em garantia nº CSBRA2013100232, integrando relação de bens assinado e registrado,
instrumento particular de contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia nº
CSBRA2013100231, integrando o registro de imóveis assinado e registrado, e do instrumento
particular de cessão fiduciária de direitos creditórios CSBRA20131100233 assinado e registrado.
Em conformidade com o apontado pela credora, os bens garantidores em alienação fiduciária foram
avaliados da seguinte forma:
a) Bens móveis – R$ 40.000.000,00 – o que utilizando a mesma conversão utilizada pela WHB
na lista de credores atinge a monta de US$ 10.297.168,13; e
b) Bem imóvel – R$ 8.000.000,00 – o que utilizando a mesma conversão utilizada pela WHB na
lista de credores atinge a monta de US$ 2.059.433,63.
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Não há documentação, na divergência que demonstre o recebimento do credor por meio dos
direitos creditórios, razão pela qual esse Administrador Judicial acata o pedido de manutenção do
valor residual na Recuperação Judicial.
Dessa forma, em conformidade com os contratos analisados, passa-se a relacionar a classe a que se
referem os créditos, e os montantes sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial.
Classe
II

Título
118757533

Valor Listado
US$ 11.564.341,79

Valor Banco
US$ 0,00
TOTAL

Valor AJ
US$ 0,00
US$ 0,00

Classe
III

Título
118757533

Valor Listado
US$ 14.250.658,21

Valor Banco
US$ 12.774.451,10
TOTAL

Valor AJ
US$ 13.376.659,31
US$ 13.376.659,31

Por fim, os valores devem permanecer em moeda estrangeira, devendo ser convertida em data
prévia à assembleia geral de credores para fins de apuração de quórum (abertura e votação).
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DASSG_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Dassg Têmpera Ltda. EPP

CNPJ:

07.451.319/0001-82

Endereço:

Av. das Indústrias, 145

Cidade:

Araquari

UF

SC

País:

Brasil

CEP

89.245-000

Enviado por:

Sabrina Fernandes

E-mail contato:

Sabrina@dassg.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Inclusão de duas notas fiscais na lista de credores (nº
16.391 e 16.458), bem como correção monetária destas
duas e das outras quatro já inclusas na lista de credores (nº
16.389, 16.460, 16.462 e 17.264).

b. ANÁLISE:

Análise 1:

O art. 9º da Lei 11.101/2005, ao seu inciso determina que a
habilitação/divergência de crédito trará o valor da dívida
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atualizada até a data do pedido do recuperação judicial.
O credor traz, em sua divergência, além da atualização dos
valores até a data do pedido, o pleito de inclusão de duas
notas fiscais que não constam na lista de credores apresentada
pela recuperanda, acostando cópia de ambos os títulos,
emitidos em data pregressa à 06/12/2015.
Em consulta à recuperanda, não foi retornada resposta sobre a
existência de ambas as notas, motivo pelo qual se presume sua
veracidade.
Assim, é de ser deferido o pedido de inclusão formulado pela
divergente das notas fiscais nº 16.391 e 16.458.
Todavia, o valor atualizado das notas não é o apresentado
pela divergente (cujos índices utilizados não se pode auferir,
uma vez que apenas acompanhou a divergência tabela com o
valor final), sendo nos cálculos desta administração o seguinte
valor:
NF

Vencimento

Valor

Valor atualizado

16.389

01/08/2015

R$ 26.308,80

R$ 28.566,90

16.460

07/08/2015

R$ 181,44

R$ 196,65

16.462

07/08/2015

R$ 1.814,40

R$ 1.966,50

17.264

18/11/2015

R$ 2.089,00

R$ 2.161,07

16.391

23/07/2015

R$ 351,00

R$ 384,30

16.4658

07/08/2015

R$ 3.674,16

R$ 3.982,17

TOTAL

-

R$ 34.418,80

R$ 37.257,59

Assim, é parcialmente procedente a divergência, devendo
constar na lista de credores o valor de R$ 37.257,59.
Todavia, observa-se que o credor é Empresa de Pequeno Porte,
tendo sido equivocadamente arrolado na Classe III
(Quirografário), quando deveria pertencer à Classe IV (Credores
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).
Esta é a redação literal do art. 41, IV da Lei 11.101/2005, incluído
pela Lei Complementar 147/2014, ao definir a separação das
classes para votação em assembleia-geral:
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Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas
seguintes classes de credores:
[...]
IV - titulares de créditos enquadrados
microempresa ou empresa de pequeno porte.

como

Assim, reclassifica-se o credor à Classe IV da lista de credores.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Deferida a inclusão das notas fiscais de nº 16.391 e 16.458,
sendo o crédito atualizado da credora de R$ 37.257,59
(trinta e sete mil duzentos e cinquenta e sete mil reais e
cinquenta e nove centavos).

Conclusão 2:

Reclassificado o credor para a Classe IV, por ser Empresa de
Pequeno Porte.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DELTA_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

DELTA EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA

CNPJ:

78.544.863/0001-17

Endereço:

RUA.24DEMAIO,1191

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

Brasil

CEP

80230-080

Enviado por:

Dagmar Fernandes

E-mail contato:

cobranca@deltaequip.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita alteração na classe dos credores

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Analisado o CNPJ através do site da Receita Federal e
comprovado que pelo CNPJ informado a empresa se enquadra
como Empresa de Pequeno Porte.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Alterada a classe do credor, por se tratar de Empresa de
Pequeno Porte, deve constar da classe IV.

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DIBER_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016
Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Diber Sistemas de Fixação Ltda. - ME

CNPJ:

10.748.665/0001-31

Endereço:

Rua Americana, nº 800, Loteamento Vila Franceschini, Jardim
Imperial

Cidade:

Valinhos

UF

SP

País:

Brasil

CEP

13.276-485

Enviado por:

Abrão Miguel Neto

E-mail contato:

Abrão.neto@uol.com.br

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Habilitação do crédito no valor de R$ 14.810,64, referente
à Nota Fiscal – Série 1 – 000.000.457, emitida em
12/11/2015.

b. ANÁLISE:

O pedido de recuperação judicial deve ser instruído com farta documentação,
descrita ao art. 51 da Lei 11.101/2005. Dentre estes, deve ser informada pela
recuperanda “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por
obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a
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natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem,
o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de
cada transação pendente” (Art. 51, III).
Nesta toada, na sua lista apresentada, a recuperanda já havia incluído o credor em
questão, no exato montante reclamado na presente habilitação de crédito, não
havendo o que se deferir no pedido.
Todavia, observa-se que o credor é Microempresa, tendo sido equivocadamente
arrolado na Classe III (Quirografário), quando deveria pertencer à Classe IV
(Credores Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).
Esta é a redação literal do art. 41, IV da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei
Complementar 147/2014, ao definir a separação das classes para votação em
assembleia-geral:

Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de
credores:
[...]
IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de
pequeno porte.

Assim, reclassifica-se o credor à Classe IV da lista de credores, mantendo-se
incólume o valor de seu crédito.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Manutenção do valor na lista de credores, porém alterado
para a Classe IV (Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte).
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DIBER_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016
Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Diber Sistemas de Fixação Ltda. - ME

CNPJ:

10.748.665/0001-31

Endereço:

Rua Americana, nº 800, Loteamento Vila Franceschini, Jardim
Imperial

Cidade:

Valinhos

UF

SP

País:

Brasil

CEP

13.276-485

Enviado por:

Abrão Miguel Neto

E-mail contato:

Abrão.neto@uol.com.br

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Habilitação do crédito no valor de R$ 14.810,64, referente
à Nota Fiscal – Série 1 – 000.000.457, emitida em
12/11/2015.

b. ANÁLISE:

O pedido de recuperação judicial deve ser instruído com farta documentação,
descrita ao art. 51 da Lei 11.101/2005. Dentre estes, deve ser informada pela
recuperanda “a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por
obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a
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natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem,
o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de
cada transação pendente” (Art. 51, III).
Nesta toada, na sua lista apresentada, a recuperanda já havia incluído o credor em
questão, no exato montante reclamado na presente habilitação de crédito, não
havendo o que se deferir no pedido.
Todavia, observa-se que o credor é Microempresa, tendo sido equivocadamente
arrolado na Classe III (Quirografário), quando deveria pertencer à Classe IV
(Credores Microempresa e Empresa de Pequeno Porte).
Esta é a redação literal do art. 41, IV da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei
Complementar 147/2014, ao definir a separação das classes para votação em
assembleia-geral:

Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de
credores:
[...]
IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de
pequeno porte.

Assim, reclassifica-se o credor à Classe IV da lista de credores, mantendo-se
incólume o valor de seu crédito.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Manutenção do valor na lista de credores, porém alterado
para a Classe IV (Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte).
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DIFER_C3_WHB-AJ_ADHC-220316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Evelin Murawski

Data:

22/03/16

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

1104/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

DIFER DIAMANTES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ:

60.809.696/0001-23

Endereço:

R. EUCLIDES PACHECO, 1836

Cidade:

SAO PAULO

UF

SP

País:

Brasil

CEP

03321-001

Enviado por:

Gabriela Germani

E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a inclusão das NFs. 16376, no valor de R$ 1.824,00,
16796 no valor de R$715,00, 16804 no valor de R$.156,00 e
16826 no valor de R$4.241,00.

Solicitação 2:

Solicita a atualização dos valores.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Anexou as NF 16376, 16796, 16804, e 16826. As notas em questão
não constavam na lista de credores da devedora.
Devedor: O devedor concordou com as NF’s 16796 no valor de
R$715,00, 16804 no valor de R$.156,00 e 16826 no valor de
R$4.241,00, totalizando o valor de R$17.867,00. Para a NF.16376,
no valor de R$ 1.824,00 devedor enviou comprovante de
pagamento (TED realizado na data de 23/09/15).

Análise 2:

Calculo de atualização dos valores feito pelo credor não condiz
com as taxas TJPR, verificamos ainda que o credor atualizou os
valores até 29 de fevereiro de 2016.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluídas as NF’s 16796 no valor de R$715,00, 16804 no valor
de R$.156,00 e 16826 no valor de R$4.241,00, totalizando o
valor de R$17.867,00 (sem juros, multa e correção) e
R$18.255,39, com juros, multa e correção.

Conclusão 2:

Calculado juros simples de 1% ao mês, multa de 2% e
atualização pela TJPR.

Conclusão 3:

Excluído a NF 16376, no valor de R$ 1.824,00.

Conclusão 4:

Valor total do crédito, devidamente atualizado, em R$
18.255,39.

Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DISA_C3_WHB-AJ_ADHC-190316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Gustavo

Revisado por:

Data:

19/03/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

DISA INDUSTRIES A/S

CNPJ:

-----

Endereço:

Hoajager, 8 2630

Cidade:

Taastrup

UF

País:

Dinamarca

CEP

Enviado por:

Jane Völkner

E-mail contato:

jane.volkner@noricangroup.com

---

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Divergência quanto ao valor. Solicita a correção do crédito para
EUR 35.513,68, conforme Invoice SP0005777 de 28/6/15 EUR
500,00 e Invoice SP0006330 de 19/6/15 EUR 35.013,68.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
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Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

O Credor anexou as Invoices. Mencionou outro pedido de compra
com data posterior a RJ (09/2/16) no valor de EUR 97.482,00. Invoice
SP0005777 de 28/6/15 EUR 500,00 e Invoice SP0006330 de 19/6/15
EUR 35.013,68, na verdade a Invoice SP0005777 tem valor de EUR
1.000,00.
O Credor respondeu, em 21/3/16, que o valor líquido da Invoice
SP0005777 é EUR 500.00.
A Recuperanda respondeu nosso questionamento em 29/3/16,
concordando com a Invoice SP0006330, porém alega que não tem
conhecimento da Invoice SP0005777.
Enviado retorno para Credor e Recuperanda em 30/3/16, com o
objetivo de esclarecer a Invoice SP0005777.
Em 06/4/16 a Recuperanda respondeu nosso e-mail comprovando que
a Invoice SP0005777, foi paga em 24/11/16, conforme comprovante
enviado pela Recuperanda (Contrato de Cambio).
A Credora respondeu, em 11/4/16, que os valores pagos referem-se a
outras Invoices e não a Invoice SP0005777.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Acolhemos o pedido de correção de valor da Invoice SP0006330
de 19/6/15 para EUR 35.013,68. A Invoice SP0005777 de 28/6/15
EUR 500,00, foi paga conforme comprovante enviado pela
Recuperanda.

DISA_C3_WHB-‐AJ_ADHC-‐190316.docx	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

pg.	
  2	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DRCABRAL_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

D. R. CABRAL FAGUNDES INFORMATICA LTDA M

CNPJ:

10.218.746/0001-20

Endereço:

AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES , 406

Cidade:

SÃO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

País:

Brasil

CEP

12490-000

Enviado por:

Francisco Antonio de Almeida

E-mail contato:

bau.tech@hotmail.com

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita alteração/correção da razão social na
listagem de credores

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Analisado o CNPJ através do site da Receita Federal e
comprovado que pelo CNPJ informado a empresa possui outra
razão social.

Análise 2:

Analisado o CNPJ através do site da Receita Federal e
comprovado que pelo CNPJ informado a empresa se enquadra
como Microempresa.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Corrigida a razão social de D. R. CABRAL FAGUNDES
INFORMATICA LTDA ME para BAU TECH INFORMATICA LTDA
ME.

Conclusão 2:

Alterada a classe do credor, por se tratar de Microempresa,
deve constar da classe IV.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DRPROMAQ_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Data:

Revisado por:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

DR PROMAQ IND. COM.LTDA

CNPJ:

58.076.019/0001-00

Endereço:

RUA ANDRE ROSA COPINNI, 110

Cidade:

S.B.DO CAMPO

UF

SP

País:

Brasil

CEP

85550-000

Enviado por:

Marlene Lopes

E-mail contato:

marlene@drpromaq.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita correção e atualização dos valores. Alega
que existem abertos parcelamentos antigos de notas
diversas que ainda não foram pagos e não o valor e
documento apresentado pela WHB.
Título
Parcela
14
Parcela
15
Parcela
16

DRPROMAQ_C3_WHB-AJ_ADHC-170216

emissão
16/10/201
5
16/10/201
5
16/10/201
5

Vencimento Valor
22/10/2015 35.000,00
11/11/2015 35.000,00
25/11/2015 35.000,00

pg. 1

Parcela
17
Parcela
18

16/10/201
5 10/12/2015 35.000,00
16/10/201
5 30/12/2015 26.930,29

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Conferido a documentação enviada. Checado com a
recuperanda sobre o pedido do credor. A recuperanda
concorda que os créditos peticionados são elegíveis.

Análise 2:

O credor apresentou títulos que foram emitidos e aceitos pela
recuperanda como acordo de negociação de dívida de
diversas notas. Efetuado o recálculo dos valores considerando
as instruções dos títulos, com multa de R$305,00 por boleto, juros
moratórios de R$105,00 ao dia conforme instrução de boletos
desde o vencimento de cada nota até a data da petição da
RJ pela WHB.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Alteração dos créditos relacionados pela recuperanda, do
documento 13858 de 06/06/14 no valor de R$ 134.333,01
para os valores peticionados pelo credor, acima
mencionados, no valor de R$166.930,29.

Conclusão 2:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
R$305,00 por boleto, juros moratórios de R$105,00 ao dia
conforme instrução de boletos desde o vencimento de
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cada nota até a data da petição da RJ pela WHB,
totalizando R$176.170,29
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: DSV AIR _C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

DSV AIR & SEA LOGISTICA LTDA

CNPJ:

14.788.474/0006-69

Endereço:

RUA BISPO DOM JOSÉ, 2095

Cidade:

CURITIBA

UF

PR

País:

Brasil

CEP

80440-080

Enviado por:

Eduardo Ribeiro Costa

E-mail contato:

erc@ersa.adv.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita inclusão de 14 invoices não consideradas
na lista de credores elaborada pela recuperanda.
Data Invoice

Vcto Valor

16/07/2015

41492 14/09/2015

560,30

24/07/2015

42007 22/09/2015

2.722,82

12/08/2015

43146 11/10/2015

34.882,98

13/08/2015

43241 12/10/2015

3.564,90

20/08/2015

43687 19/10/2015

18.099,21
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11/09/2015

45079 10/11/2015

14.332,95

14/09/2015

45204 13/11/2015

70.231,33

15/09/2015

45295 14/11/2015

2.929,83

15/09/2015

45296 14/11/2015

15.764,94

12/11/2015

49059 11/01/2016

614,82

13/11/2015

49082 12/01/2016

27.375,13

16/11/2015

49209 15/01/2016

24.482,65

14/12/2015

51236 14/12/2015

14.410,65

02/09/2015

44565 02/09/2015

3.168,28

Solicitação 2:

Credor questiona que a invoice 49047, emitida em
12/11/15 esta contabilizada R$630,00 a menor.

Solicitação 3:

Credor informa que as invoices 49200 (de 16/11/15 – R$
12.683,54) e 49272 (de 17/11/2015 – R$ 2.284,69) já foram
quitadas. E também informa que a INV 50155 está lançada
duplamente na lista de credores. Solicita Exclusão.

Solicitação 4:

Credor informa que a INV 49466 (18/11/2015 – R$ 14.410,65)
foi substituída pela INV 51236 (14/12/15) mantendo o
mesmo valor. Solicita alteração.

Solicitação 5:

Credor solicita correção monetária dos créditos.

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Confrontadas as invoices relacionadas com a listagem
elaborada pela recuperanda e constatado que as mesmas não
estão lá inseridas.
Solicitada a recuperanda posicionamentos sobre essas invoices.
Esta só reconheceu as invoices 45296 e 49059.
O credor apresentou documentos comprovatórios das demais
invoices.

Análise 2:

Conferido a cópia da referida invoice e encontrado a
diferença de valor que consta na lista da recuperanda.

DSV AIR_C3_WHB-AJ_ADHC-230316

pg. 2

Análise 3:

Credor apresentou os comprovantes de pagamento das
referidas notas assim como conferimos o lançamento em
duplicidade. Excluímos de nossa lista.

Análise 4:

Conferido o referido documento. Realizado a troca na lista.

Análise 5:

Realizamos a conferência dos cálculos apresentados. O credor
atualiza os valores pela tabela do TJPR e apresenta o valor
corrigido de R$ R$ 1.348.015,71. Efetuado o recálculo dos valores
considerando multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e
correção monetária pela tabela TJPR desde o vencimento de
cada invoice até a data da petição da RJ pela WHB que
diferem do calculado e apresentado como divergência pelo
credor. Chegamos ao valor de R$ 1.341.612,30

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Inseridas as referidas notas na listagem referente a esse
credor no total de R$ 218.730,14.

Conclusão 2:

Corrigido o valor da invoice para R$ 14.817,35.

Conclusão 3:

Excluídos os créditos referentes a essas notas no valor de R$
20.083,58

Conclusão 4:

Realizada a troca da INV 49466 (18/11/2015 – R$ 14.410,65)
foi substituída pela INV 51236 (14/12/15) mantendo o mesmo
valor.

Conclusão 5:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada invoice até
a data da petição da RJ pela WHB que diferem do
calculado e apresentado como divergência pelo credor.
Chegamos ao valor de R$ 1.341.612,30

DSV AIR_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ECONFER_C3_WHB-AJ_ADHC-250216
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Gustavo

Revisado por:

Data:

25/02/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Econfer Ferramentas e Usinagem Ltda.

CNPJ:

06.111.479/0001-10

Endereço:

R. Carlos Gusso, 270

Cidade:

São José dos Pinhais

UF

PR

País:

Brasil

CEP

83040-630

Enviado por:

Liza Vieira

E-mail contato:

Liza.vieira@econfer.com.br / 41 3385-4008

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Divergência quanto ao valor. Alega que deveria ser R$ 13.108,00
ao invés de R$ 7.848,00, juntou as NF no. 3133 – R$ 2.850,00;
3137 – R$ 1.160,00; e 3149 – R$ 1.250,00.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
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Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

NF n. 3133 – R$ 2.850,00; emitida em 13/10/15;
NF n. 3137 – R$ 1.160,00; emitida em 16/10/15;
NF n. 3149 – R$ 1.250,00, emitida em 27/10/15;
Total: R$ 5.260,00
De fato as três notas fiscais não constam da relação da recuperanda.
Apresentam as notas fiscais emitidas contra a WHB e a relação ne NF
em aberto extraídas do sistema/fornecedores da WHB.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Em 07/3/16 a devedora concorda com a divergência da credora,
devendo o valor ser corrigido para R$ 13.108,00.

Conclusão 2:

Valores atualizados com juros de 1% am e multa de 2%, além de
correção pela TJPR, total geral de R$ 13.306,14

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ECORENOVA_C4_WHB-AJ_ADHC-240316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

ECO RENOVA LTDA ME

CNPJ:

10.142.501/0001-66

Endereço:

ESTRADA MARICA MARQUES, 555

Cidade:

Santana de Parnaiba

UF

SP

País:

Brasil

CEP

06529-210

Enviado por:

Viviane Frizatti

E-mail contato:

viviane@ecorenova.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita habilitação de crédito referente NF 2409
emitida em 30/11/15 no valor de R$ 831,60.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

ECORENOVA_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
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Análise 1:

Realizado busca do credor e da respectiva nota na relação
emitida pela recuperanda. Não encontrada. Contatado a
recuperanda sobre o assunto que retornou favorável a inclusão
do crédito que consta como devido.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Habilitação do crédito de R$ 831,60 para o credor.

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:

ECORENOVA_C3_WHB-AJ_ADHC-240316

pg. 2

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: EFD_C3_WHB-AJ_ADHC-170316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Revisado por:

Data:

17/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

EFD Indução Brasil Ltda

CNPJ:

13.896.699/0001-61

Endereço:

Rua Antonio Carlos Barros Bruni, 136

Cidade:

Sorocaba

UF

SP

País:

Brasil

CEP

18052-017

Enviado por:

Thamires Ribeiro

E-mail contato:

tro@br.efdgroup.net / 15 3031-4562

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita que o crédito, em nome de EFD Indução Brasil, seja
transferido para EFD Induction SA França, apresenta dois
invoices, um no valor de EUR 11.354,00, de 16/2/15, ARI
10005963, e outro no valor de EUR 652,00, de 16/2/15, ARI
10005962.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
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Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

A Recuperanda, em 29/3/16, responde ao nosso questionamento
concordando com a Credora, alteração de credor de EFD Indução
Brasil para EFD Induction S/A:
EFD Induction S.A
20, Avenue de Grenoble
B.P. 30
F-38171 Seyssinet Pariset
Cedex, France
Tel.: +33 476 493 250
Fax: +33 476 962 090

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Habilitar o crédito de EUR 12.006,00 em favor de EFD Induction
S/A

Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: EFITRANS_C3_WHB-AJ_ADHC-150316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luís Gustavo

Revisado por:

Data:

15/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

EFITRANS TRANSPORTES LTDA.

CNPJ:

00.650.831/0001-09

Endereço:

AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 5350

Cidade:

Curitiba

UF

PR

País:

Brasil

CEP

81260-000

Enviado por:
E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a inclusão de diversas notas de conhecimento de
frete/fatura, no valor total de R$ 335.984,29, conforme planilha
“Relação fatura – Pedido Efitrans – 150316.xls”. Diverge das
faturas conforme exposto no arquivo relação de CTE's WHB
Fundição - CRA “.xls enviado pela Efitrans.

Solicitação 2:

Solicita multa de 2% e juros de 0,35% ao dia.

Solicitação 3:
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Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Para a WHB: foi enviada a relação “Relação fatura – Pedido Efitrans –
150316.xls”, para que se manifesta a cerca do pedido/confirmação das
faturas/conhecimentos. Analisamos por amostragem algumas
faturas/conhecimentos e, de fato, não estavam na relação da WHB.
Para a Credora: a) enviado o arquivo “Relação conhecimentos-faturas
duplicados” para manifestação/correção. b) foi calculado os juros de
0,35% ao dia, porém não foi enviado contrato ou documentos que
suportem essa cobrança de juros. A Credora arguiu que não se tratam
de arquivos duplicados, o que foi constatado por esse Administrador
Judicial, tão somente refere-se a numeração repetida de filiais
diferentes. A Credora informou que os CTE’s são de numeração
independente para cada filial, iniciando-se do zero, o que pode gerar
números iguais para diferentes filiais.
Em 21/3/16 a Recuperanda enviou e-mail com a análise da diferença
de valor solicitado pela Credora, em resumo a Recuperanda alega o
seguinte:
a. Que há notas fiscais/faturas já pagas no montante de R$
9.696,98;
b. Que há notas fiscais/faturas que devem ser incluídas na relação
de credores – R$ 21.546,42.
c. E que há notas fiscais/faturas não contabilizadas pela WHB no
montante de R$ 304.740,89.

Em 11/4/16 a Credora esclarece que as notas fiscais/faturas que a
Recuperanda alega ter pago, de fato não foram, pois a Recuperanda
elencou como pagas outras notas fiscais/faturas/CTE’S que não
aqueles reclamados pela Credora. Que os valores não contabilizados
deveriam ser feito pela Credora, pois são oriundo, em sua grande
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maioria, de notas fiscais/faturas/CTE’s da filial da Recuperanda de
Glória do Goitá-PE.
Importante destacar que todas as informações entre as partes foram
feitas à luz do mesmo arquivo citado nessa Análise 1, ou seja, a mesma
fonte de informação subsidiaram ambas as partes.
Análise 2:

Em 22/3/16 a Credora enviou todas as faturas que demonstram que as
faturas são sujeitas a multa de 2% e juros de 0,35% ao dia.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Diante do fato da Credora ter enviado ao Administrador Judicial
todas as faturas e CTE’s (Conhecimento de Transporte/Frete),
habita-se o valor de R$ 335.984,29.

Conclusão 2:

Como a Credora juntou documentos comprobatórios para a
cobrança de 2% de multa e juros de 0,35% ao dia. Habitar o valor
de multa de R$ 21.143,53 e juros de R$ 307.041,07, até a data de
06/12/15.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: EFITRANS_C3_WHB-AJ_ADHC-150316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luís Gustavo

Revisado por:

Data:

15/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

EFITRANS TRANSPORTES LTDA.

CNPJ:

00.650.831/0001-09

Endereço:

AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 5350

Cidade:

Curitiba

UF

PR

País:

Brasil

CEP

81260-000

Enviado por:
E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a inclusão de diversas notas de conhecimento de
frete/fatura, no valor total de R$ 335.984,29, conforme planilha
“Relação fatura – Pedido Efitrans – 150316.xls”. Diverge das
faturas conforme exposto no arquivo relação de CTE's WHB
Fundição - CRA “.xls enviado pela Efitrans.

Solicitação 2:

Solicita multa de 2% e juros de 0,35% ao dia.

Solicitação 3:
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Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Para a WHB: foi enviada a relação “Relação fatura – Pedido Efitrans –
150316.xls”, para que se manifesta a cerca do pedido/confirmação das
faturas/conhecimentos. Analisamos por amostragem algumas
faturas/conhecimentos e, de fato, não estavam na relação da WHB.
Para a Credora: a) enviado o arquivo “Relação conhecimentos-faturas
duplicados” para manifestação/correção. b) foi calculado os juros de
0,35% ao dia, porém não foi enviado contrato ou documentos que
suportem essa cobrança de juros. A Credora arguiu que não se tratam
de arquivos duplicados, o que foi constatado por esse Administrador
Judicial, tão somente refere-se a numeração repetida de filiais
diferentes. A Credora informou que os CTE’s são de numeração
independente para cada filial, iniciando-se do zero, o que pode gerar
números iguais para diferentes filiais.
Em 21/3/16 a Recuperanda enviou e-mail com a análise da diferença
de valor solicitado pela Credora, em resumo a Recuperanda alega o
seguinte:
a. Que há notas fiscais/faturas já pagas no montante de R$
9.696,98;
b. Que há notas fiscais/faturas que devem ser incluídas na relação
de credores – R$ 21.546,42.
c. E que há notas fiscais/faturas não contabilizadas pela WHB no
montante de R$ 304.740,89.

Em 11/4/16 a Credora esclarece que as notas fiscais/faturas que a
Recuperanda alega ter pago, de fato não foram, pois a Recuperanda
elencou como pagas outras notas fiscais/faturas/CTE’S que não
aqueles reclamados pela Credora. Que os valores não contabilizados
deveriam ser feito pela Credora, pois são oriundo, em sua grande
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maioria, de notas fiscais/faturas/CTE’s da filial da Recuperanda de
Glória do Goitá-PE.
Importante destacar que todas as informações entre as partes foram
feitas à luz do mesmo arquivo citado nessa Análise 1, ou seja, a mesma
fonte de informação subsidiaram ambas as partes.
Análise 2:

Em 22/3/16 a Credora enviou todas as faturas que demonstram que as
faturas são sujeitas a multa de 2% e juros de 0,35% ao dia.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Diante do fato da Credora ter enviado ao Administrador Judicial
todas as faturas e CTE’s (Conhecimento de Transporte/Frete),
habita-se o valor de R$ 335.984,29.

Conclusão 2:

Como a Credora juntou documentos comprobatórios para a
cobrança de 2% de multa e juros de 0,35% ao dia. Habitar o valor
de multa de R$ 21.143,53 e juros de R$ 307.041,07, até a data de
06/12/15.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ELECTRONICS_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Revisado por:

24/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Data:

ELECTRONICS GMBH

CNPJ:
Endereço:

KIRCHSTRASSE 53

Cidade:

Neuhausen

UF

Fildern

País:

Alemanha

CEP

D-73765

Enviado por:

Vincenza Bernardo

E-mail contato:

v.bernardo@electronics-gmbh.de / +49 7158-60465

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a correção dos valores apresentados. Anexa as seguintes
Invoices:
Invoice 16-037 EUR 2.440,96, de 24/3/14
Invoice 15-037, EUR 3.507,71, de 24/3/14
Invoice 14-071, EUR 79.831,65, de 06//3/14, essa teria saldo de
EUR 47.898,93
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Total: EUR 85.780,32 da Invoices.
Pede o saldo no valor de EUR 42.576,83 da Invoice 14-071, a
Invoice 16-037 EUR 2.440,96, de 24/3/14, e Invoice 15-037, EUR
3.507,71, de 24/3/14
Total: EUR 48.525,50
Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Anexou as Invoices mencionadas.
A Recuperanda não reconheceu as Invoice 16-037 de EUR 2.440,96,
data 24/3/14, e Invoice 15-037, de EUR 3.507,71, data 24/3/14. Porém
menciona que o valor devido referente a Invoice 14-071 é de EUR
45.576,83.
Em 08/4/16 esse AJ enviou e-mail à Credora pedindo Ordem de
Compra/Pedido e Entrega referente às Invoices não reconhecidas pela
Credora, até o fechamento dessa análise não havia recebido resposta
por parte da Credora.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Como não houve mais manifestação da Credora, fico
homologado o crédito referido pela Recuperanda, de EUR
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45.576,83 referente Invoice 14-071.
Conclusão 2:
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: EMBATECH_C3_WHB-AJ_ADHC-250216
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Gustavo

Revisado por:

Data:

25/02/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

EMBATECH PLÁTICOS LTDA.

CNPJ:

04.785.616/0001-76

Endereço:

Rua Batalha do Tuiuti, 1275

Cidade:

Salto

UF

SP

País:

Brasil

CEP

13329- 422

Enviado por:

Peticionado nos autos

E-mail contato:

11 4029-8566

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita habilitação de crédito no valor de R$ 152.543,00,
referente as NFs 4661, 4694, 4703, 4755, 4764, 4778, 4838, 4874.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Todas as NFs elencadas pelo credor já fazem parte da lista de
credores apresentado pela recuperanda. Porém o valor total destas
notas foi incorretamente apresentado pelo credor.

NF	
  
4661	
  
4694	
  
4703	
  
4755	
  
4764	
  
4778	
  
4838	
  
4874	
  
Total	
  

Valor	
  
	
  R$	
  16.480,00	
  	
  
	
  R$	
  53.560,00	
  	
  
	
  R$	
  12.360,00	
  	
  
	
  R$	
  11.330,00	
  	
  
	
  R$	
  8.240,00	
  	
  
	
  R$	
  12.154,00	
  	
  
	
  R$	
  19.879,00	
  	
  
	
  R$	
  9.270,00	
  	
  
	
  R$	
  143.273,00	
  	
  

O credor não menciona o documento 24039 - R$ 1.255,45
O advogado do credor foi citado por telefone no dia 25/2/16, às 14:00
horas, na pessoa da Sra. Franciele.
Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:
Conclusão 1:

O crédito foi corrigido para R$ 143.273,00, conforme notas fiscais
apresentadas pelo Credor.

Conclusão 2:

O crédito foi atualizado com juros de 1% a.m, multa de 2% e
correção pela TJPR, totalizando R$ 144.417,67

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: EMBMX_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Embamax Comércio de Embalagens Ltda

CNPJ:

95.388.062/0001-29

Endereço:

Rua Silvio Manfron, 424, Butiatuvinha

Cidade:

Curitiba

UF

PR

País:

Brasil

CEP

82.400-210

Enviado por:

Lilian Marcacini

E-mail contato:

financeiro@embamax.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Habilitação de Crédito da Nota Fiscal nº 24.039, no valor
de R$ 1.255,45

b. ANÁLISE:

Análise 1:

O art. 9º da Lei 11.101/2005, ao seu inciso determina que a
habilitação/divergência de crédito trará o valor da dívida
atualizada até a data do pedido do recuperação judicial.
O credor traz, em sua divergência, além da atualização dos
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valores até a data do pedido, o pleito de inclusão de nota fiscai
que não consta na lista de credores apresentada pela
recuperanda, emitida em 24/11/2015, com data de vencimento
para 24/12/2015.
Em consulta à recuperanda, esta concordou com a inclusão da
referida nota.
Assim, é de ser deferido o pedido de inclusão formulado pela
divergente da nota fiscal nº 24.039, no valor de R$ 1.255,45. O
valor total do crédito passa a ser de R$ 7.169,95 (sete mil cento
e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Análise 2:

Todavia, observa-se que o credor é Microempresa, tendo sido
equivocadamente arrolado na Classe III (Quirografário),
quando deveria pertencer à Classe IV (Credores Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte).
Esta é a redação literal do art. 41, IV da Lei 11.101/2005, incluído
pela Lei Complementar 147/2014, ao definir a separação das
classes para votação em assembleia-geral:

Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas
seguintes classes de credores:
[...]
IV - titulares de créditos enquadrados
microempresa ou empresa de pequeno porte.

como

Assim, reclassifica-se o credor à Classe IV da lista de credores.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Deferido o pedido de inclusão da nota fiscal de nº 24.039,
sendo o valor do crédito de R$ 7.169,95.

Conclusão 2:

Credor alterado da Classe III para a Classe IV.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: EMUGE0001_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Data:

Revisado por:

24/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

EMUGE-FRANKEN FERRAMENTAS DE PRECISAO

CNPJ:

07.911.854/0001-79

Endereço:
Cidade:

UF

País:

CEP

Enviado por:

Douglas Pagani

E-mail contato:

douglas.pagani@emuge-franken.com.br / 11 4534-4771

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a habilitação das seguintes NFs não relacionadas na Lista
de Credores da Recuperanda.
NUMERO	
   EMISSAO	
  

SALDO	
  

	
  
23559	
  
24225	
  
24464	
  
24738	
  
25907	
  
26181	
  

	
  

	
  
18/11/14	
  
21/01/15	
  
04/02/15	
  
26/02/15	
  
03/06/15	
  
30/06/15	
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  7.930,22	
  	
  
	
  2.868,26	
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Solicitação 2:

26182	
  
26183	
  
26354	
  
26355	
  

30/06/15	
  
30/06/15	
  
13/07/15	
  
13/07/15	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  791,64	
  	
  
	
  2.643,41	
  	
  
	
  1.621,46	
  	
  
	
  2.643,95	
  	
  
	
  36.514,54	
  	
  

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Anexou as notas fiscais contra a WHB
31/3/16 – WHB não reconheceu as nota fiscais indicadas pela Emuge.
Pediu documentos: comprovante de entrega e pedido de compra.
05/4/16 – Pedido à Emuge os documentos mencionados acima.
07/4/16 – Credora envia os pedidos de compras e código de
rastreamento dos Correios para as seguintes notas fiscais: listadas
abaixo. Também há um e-mail de empregado da Recuperanda.
NUMERO	
  
EMISSAO	
  
SALDO	
  
23559	
  
18/11/14	
  
	
  4.302,40	
  	
  
24225	
  
21/01/15	
  
	
  3.137,40	
  	
  
24464	
  
04/02/15	
  
	
  5.287,90	
  	
  
24738	
  
26/02/15	
  
	
  5.287,90	
  	
  
25907	
  
03/06/15	
  
	
  7.930,22	
  	
  
26181	
  
30/06/15	
  
	
  2.868,26	
  	
  
26182	
  
30/06/15	
  
	
  791,64	
  	
  
26183	
  
30/06/15	
  
	
  2.643,41	
  	
  
26354	
  
13/07/15	
  
	
  1.621,46	
  	
  
26355	
  
13/07/15	
  
	
  2.643,95	
  	
  
	
  36.514,54	
  	
  
Total	
  
	
  	
  

	
  

Entregue	
  
	
  

Comprovante	
  entrega	
  

Pedido	
  

Sem	
  comprovante	
  	
  
Sem	
  comprovante	
  	
  
Sem	
  comprovante	
  	
  
Entregue	
  
Sem	
  comprovante	
  	
  
Entregue	
  
Entregue	
  
Entregue	
  
Entregue	
  
Entregue	
  

	
  15.856,62	
  	
   	
  
	
   	
  

20400	
  
147405	
  
20400	
  
20400	
  
21641	
  
22693	
  
22732	
  
22927	
  
22761	
  
22182	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Análise 2:
Análise 3:
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Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Conforme documentos comprobatórios enviados pela Credora e
na falta de comprovantes de entrega para as NFs 23559, 24225,
24464, e 25907, é justo o pleito para habilitação de R$ 15.856,62
em favor da Credora.

Conclusão 2:

Aplicou-se juros de 1% am e multa de 2% , além de correção pela
tabela do TJPR, totalizando R$ 135.435,49

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: EMUGE0002_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Data:

Revisado por:

24/3/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

EMUGE-FRANKEN FERRAMENTAS DE PRECISAO

CNPJ:

07.911.854/0002-50

Endereço:
Cidade:

UF

País:

CEP

Enviado por:

Douglas Pagani

E-mail contato:

douglas.pagani@emuge-franken.com.br / 11 4534-4771

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a habilitação das seguintes NFs não relacionadas na Lista
de Credores da Recuperanda.
NUMERO	
   EMISSAO	
  

SALDO	
  

	
  
26	
  
370	
  
390	
  
398	
  
408	
  
414	
  

	
  

	
  
27/10/14	
  
15/07/15	
  
24/07/15	
  
29/07/15	
  
31/07/15	
  
05/08/15	
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  1.080,43	
  	
  
	
  540,22	
  	
  
	
  540,22	
  	
  
	
  810,32	
  	
  
	
  270,11	
  	
  
	
  810,32	
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Solicitação 2:

423	
  
428	
  
445	
  
451	
  
455	
  
471	
  
715	
  

11/08/15	
  
14/08/15	
  
20/08/15	
  
25/08/15	
  
27/08/15	
  
31/08/15	
  
04/12/15	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  270,11	
  	
  
	
  540,22	
  	
  
	
  1.080,43	
  	
  
	
  810,32	
  	
  
	
  810,32	
  	
  
	
  1.080,43	
  	
  
	
  270,11	
  	
  
	
  8.913,56	
  	
  

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Anexou as notas fiscais contra a WHB
Em 31/3/16, WHB anexa os comprovantes de pagamento da NF 26,
paga em 28/11/2014 e NFs 370-390-398-408-414-423-428-445-451-455471 pagas em 08/10/2015, não menciona a NF 715, nem envia
comprovante de pagamento desta última.
07/4/16 – A Emuge concorda com as colocações da WHB, restando
somente a inclusão da NF 715 no valor de R$ 270,11, vencida em
04/12/15

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Inclusão da NF 715 no valor de R$ 270,11, vencida em 04/12/15.

Conclusão 2:

Atualizado com multa de 2% e juros de 1% am, corrigido pela
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tabela do TJPR, totalizando R$ 1.896,34
Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ERWIN_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016
Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH

CNPJ:

-

Endereço:

Junkerstrasse 2, 77787

Cidade:

Nordrach

UF

-

País:

Alemanha

CEP

-

Enviado por:

Simone Maia Natal

E-mail contato:

snatal@demarest.com.br

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Exclusão do crédito da lista de credores, por força da
cláusula de reserva de domínio.

Solicitação 2:

Sucessivamente, conste o crédito na lista de credores em
Euros, tendo sido originalmente relacionado pela
recuperanda em reais.

b. ANÁLISE:

ERWIN_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016
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Todos os contratos devem passar por requisitos essenciais à constituição de sua
validade e eficácia entre as partes e perante terceiros, o que se conhece como
miscigenação de elementos.
Nessa toada, por serem contratos revestidos da garantia de alienação fiduciária,
também há a necessidade de cumprimento das formalidades que revistam a
garantia válida perante terceiros.
Essa validade só é atingida quando os contratos e seus assessórios, ou tão somente
os assessórios são registrados em cartórios competentes para o feito.
Nesta toada, tem-se que os contratos com reserva de domínio tem suas
formalidades regidas pelos arts. 521 e seguintes do Código Civil, assim ditando o art.
522:
Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e
depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros.
Dos contratos apresentados pela Divergente, observa-se que apenas o principal foi
registrador no domicílio da compradora/recuperanda em data anterior à data do
pedido de recuperação judicial (tanto em Curitiba/PR, em 25/02/2015, quanto em
Glória de Goitá/PR, em 17/07/2015, onde a devedora tem filial).
No entanto, os aditivos ao contrato firmados posteriormente, ainda que só
registrados em 05 de fevereiro de 2016, em nada modificam a cláusula de reserva
de domínio pactuada – alteram, principalmente, as condições de pagamento do
contrato, mas não invalidam a garantia prestada com a titularidade do próprio
maquinário alienado. O instrumento principal, outrossim, reúne todas as
formalidades necessárias para a plena eficácia da reserva de domínio acordada.
Insta salientar que a lógica de exclusão do crédito da sujeição dos efeitos
recuperacionais, no caso do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, é a de retirar do
concurso recuperacional aqueles credores que detenham a titularidade de bem
da recuperanda em garantia ao cumprimento da obrigação pactuada. Caso esta
reste inadimplida, os bens lhe são de propriedade plena, não cabendo a
instauração de concurso para quitação do passivo.
São as hipóteses previstas legalmente:

Assim, cumprindo a Divergente os requisitos formais de formação do contrato,
estando válida e plenamente eficaz a cláusula de reserva de domínio, merece
procedência o pleito de exclusão do seu crédito da lista de credores sujeita aos
efeitos recuperacionais, restando prejudicado o pedido sucessivo.
c. CONCLUSÃO:

ERWIN_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016

pg. 2

Conclusão 1:

Crédito excluído dos efeitos recuperacionais, ante à
eficácia da cláusula de reserva de domínio pactuada, nos
termos do art. 49, §3ª da Lei 11.101/2005.

Conclusão 2:

Prejudicado o pedido sucessivo de habilitação do crédito
em Euros.

ERWIN_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ETHOS_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Lucas Dezordi

Data:

24/03/16

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

ETHOS EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ:

10.379.198/0001-10

Endereço:

RUA COSME VIANA, 720

Cidade:

RECIFE

UF

PE

País:

BRASIL

CEP

55620-000

Enviado por:

Camilla Maria

E-mail contato:

ethosltda@hotmail.com

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Divergência em relação à NF n. 43 emitida em 27/11/2015,
no valor de R$ 3.450,00.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

ETHOS_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
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Análise 1:

O credor enviou a NF. Conferido que o valor é diferente do
informado pela recuperanda. Porém o valor devido seria o total
da nota menos a retenção de impostos, nesse caso o ISS, pelo
tomador do serviço. O valor do crédito deverá ser de R$
3.277,50

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

O valor do crédito é de R$ 3.277,50. Como seu vencimento
foi posterior ao pedido de RJ, não será atualizado.

Conclusão 2:

O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica indica ETHOS –
EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ME – Microempresa.
Portanto, reclassificar o crédito na categoria 4.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:

ETHOS_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: EXPOR_C2_WHB-AJ_ADHC-290316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Lucas J. N. Verde dos Santos

Revisado por:

Data:

29/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Export-Import Bank of the United States

CNPJ:

Agência do Governo dos Estados Unidos da América

Endereço:

81 Vermont Avenue, North-West

Cidade:

Washington

UF

D.C.

País:

Estados Unidos

CEP

20571

Enviado por:

Guilherme Vieira Assumpção

E-mail contato:

gassumpcao@vlaw.com.br

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Seja o crédito anteriormente listado em nome do credor
UPS Capital Business Credit, no valor de R$ 6.917.810,84
(seis milhões, novecentos e dezessete mil, oitocentos e dez
reais e oitenta e quatro centavos), em virtude de cessão
de crédito firmado entre partes, por força de garantia
contratual (contrato de empréstimo nº 4049065-0001).

Solicitação 2:

Que seja incluído o valor de U$ 100,00 (cem
americanos) ao valor principal devido pela
credora, além dos juros, para que seja lista como
pela quantia total de U$ 1.810.497,57 (um
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oitocentos e dez mil, novecentos e noventa e sete dólares
americanos e cinquenta e sete centavos).
Solicitação 3:

Que conste o crédito junto ao rol de credores em moeda
estrangeira, in casu, dólar americano (U$).

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Alega a credora que seu crédito, oriundo de cessão de crédito
em razão de execução de garantia existente no contrato de
empréstimo nº 4049065-0001 (conforme Term Credit and Security
Agreement) – garantia nº 492461 –, a qual, em razão da
inadimplência da WHB teve de arcar com o pagamento em
favor da credora UPS Capital Business Credit.
Apresentou contrato e documentos que fundamentam sua
alegação, bem como Instrumento de Cessão e Subrogação
(Assingment and Subrogation Instrument), no qual a UPS Capital
cede expressamente seu direito creditório em face da
recuperanda em favor da ora habilitante que teve de arcar
com tais pagamentos por conta da já citada garantia G492461.
Com base na documentação acostada, resta evidente a
existência da cessão de crédito e, portanto, a transferência de
titularidade do crédito em favor da credora Export-Import Bank
of the United States, de sorte que se deve, portanto, adequar-se
o rol de credores.
Salienta-se, por oportuno, que o fato de ambos os credores
haverem informado a existência da cessão de direitos,
devidamente
acompanhada
de
documentação
comprobatória – em que pese não haver sido demonstrado de
forma cabal o cumprimento do que dispõe o Código Civil
acerca matéria – tem-se que a habilitação do credor ExportImport Bank of the United States não implica em nenhum
prejuízo à recuperanda ou aos demais credores, na medida em
que se está apenas se alterando a titularidade sobre um crédito
devido e reconhecido pela recuperanda.

Análise 2:

Aduz que os valor principal declarado pela recuperanda seria
U$ 100,00 (cem dólares americanos) inferior ao valor principal
efetivamente devido. Requer que seja reconhecido crédito no
valor de U$ 1.810.497,57 (um milhão, oitocentos e dez mil,
novecentos e noventa e sete dólares americanos e cinquenta e
sete centavos), computando-se não apenas os cem dólares
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faltantes, mas também os juros previstos em contrato.
Conforme mencionado em sede de análise de crédito da
credora UPS Capital Business Credit, a recuperanda afirmou que
utilizou-se, para fins de conversão da moeda estrangeira para
reais no dia do pedido de recuperação judicial a cotação do
dia 30/11/2015, reconhecendo que o valor deveria ser
atualizado, tendo apresentado valor relativo ao crédito ora
discutido em montante equivalente à 1.797.750,80 (um milhão
setecentos e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta reais e
oitenta centavos), sem no entanto apresentar a memória de
cálculo para que se possa verificar os parâmetros utilizados.
Note-se que a divergente alega que o valor principal da dívida
seria de U$ 1.741.849,50 (um milhão setecentos e quarenta e um
mil, oitocentos e quarenta e nove dólares americanos e
cinquenta centavos).
Ato contínuo, analisando o cálculo apresentado pela credora,
verifica-se que o crédito foi atualizado até o dia 06/12/2015, dia
do pedido de recuperação de sorte que estaria em termos
com o que preconiza a lei de regência, estando ainda em
consonância com os termos do instrumento contratual
apresentado.
Assim sendo, tem-se por bem deferir o pedido do credor para
que passe a constar do rol de credores a quantia de U$
1.810.497,57 (um milhão oitocentos e dez mil, quatrocentos e
noventa e sete dólares americanos e cinquenta e sete
centavos).
Análise 3:

O §2º do art. 50 da Lei 11.101/2005 é expresso quanto a
necessidade de conservação da variação cambial, de sorte
que este somente poderá ser alterado quando o credor
aprovar expressamente outra indexação. In casu, de fato
deveria haver constado da relação de credores o valor em
moeda estrangeira (Dólares americanos), e não em reais, de
sorte que o pedido merece acolhimento.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Reconhecimento da transferência de titularidade do
crédito (cessão de crédito) em favor da credora ExportImport Bank of the United States, adequando-se o rol de
credores.
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Conclusão 2:

Pedido procedente para que conste a quantia total de U$
U$ 1.810.497,57 (um milhão oitocentos e dez mil,
quatrocentos e noventa e sete dólares americanos e
cinquenta e sete centavos).

Conclusão 3:

Alteração da relação de credores para que conste o
crédito em dólares americanos (U$).
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: FANUC_C3_WHB-AJ_ADHC-140316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

25/02/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

FANUC SOUTH AMERICA EQUIPAMENTOS DE AUTO

CNPJ:

02.270.974/0001-10

Endereço:

R MATEO FORTE, 22

Cidade:

SÃO PAULO

UF

SP

País:

BRASIL

CEP

05038-160

Enviado por:

Alvaro Brito

E-mail contato:

alvaro.brito@fanucamerica.com

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Habilitação de novos créditos não listados. Acrescentar
NF 17541, de 23/11/15 R$18.132,10
NF 4683, de 11/11/15 R$ 3.400,00

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que
tais notas não constam daquela. Verificado junto a
Recuperanda que informou que as notas apresentadas são
devidas e deveriam ter sido incluídas na listagem de credores.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluídos os créditos referentes as notas peticionadas no
valor de R$ 21.532,10.

Conclusão 2:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada invoice até
a data da petição da RJ pela WHB. Chegamos ao valor de
R$ 55.169,97, que será o crédito total listado para esse
credor.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: FERRAMENTARIAJN_C3_WHB-AJ_ADHC250216
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data
do arquivo]

Análise feita por:

Luis Budziak

Revisado por:

Data:

19/03/16

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

FERRAMENTARIA JN LTDA

CNPJ:

79.922720/0001-64

Endereço:

Rua Jacutinga, 206

Cidade:

Joinville

UF

SC

País:

Brasil

CEP

89227-365

Enviado por:

Milena Holz

E-mail contato:

holzmadeira@holzmadeira.com.br
milena@holzmadeira.com.br / 47 3434-2672 9917-9978

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Descreve que houve um Pedido de Compras 149367, no valor de
R$ 1.470.000,00, que deste valor foi pago o total de R$
734.451,14, restando um valor a pagar de R$ 735.548,86, pelos emails trocados haveria juros de 1,5% a.m. Descreve os acordos
entre Credora e Devedora a fim de receber os valor devidos.
NFs anexadas 17543, de 20/11/14, valor de R$ 601.098,23; NF
17635, de 27/11/14, valor R$ 151.799,89; NF 15632, de 30/6/14,
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valor R$ 549.603,42; NF 18591, de 27/2/15, valor R$ 167.498,49.
Correção de juros de 1,5% ao mês somente por e-mail.
Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

O credor realiza a correção 1,5% a.m até 10/1/16, enquanto deveria ter
aplicado até a data de 06/12/15, data do pedido folha título:
Demonstrativo de Atualização de Débito com Abatimento de
Pagamentos.
24/3/16 – foi enviado e-mail para Credora indagando a respeito dos
juros, se esses seriam simples ou compostos, uma vez que os e-mail
trocados entre a Credora e Recuperanda não deixam isso claro, até
esta data não houve manifestação por parte do Credor. O Credor
aplicou juros compostos em seu cálculo, conforme e-mail enviado ao
AJ em 24/3/16.
Como o Credor não se pronunciou sobre a questão de juros simples
ou compostos, aplicou-se juros simples de 1,5%.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Aplicado juros simples de 1,5% a.m., totalizando o crédito a favor
do Credor de R$ 820.991,30

Conclusão 2:
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Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: FOGIPAM_C3_WHB-AJ_ADHC-240316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

: Jeferson Gimenez

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

FOGIPAM METALURGICA LTDA

CNPJ:

05.272.080/0001-58

Endereço:

BR 376 – KM - 16, 5 - N° 16789

Cidade:

São José dos Pinhais

UF

PR

País:

Brasil

CEP

83090-360

Enviado por:

Kelly Cristina

E-mail contato:

fogipam@fogipam.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Credor solicita inclusão de notas não consideradas:
NF 2763 de 11/09/2015 - R$ 8.856,00
NF 2748de 01/09/2015 - R$ 15.565,00
NF 2833 de 03/11/2015 - R$ 10.645,00
NF 2834 de 03/11/2015 - R$ 9.800,00
NF 2712D de 13/08/2015 - R$ 3.369,60
NF 2712E de 13/08/2015 - R$ 3.369,60
NF 2712F de 13/08/2015 - R$ 3.369,60
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NF 2712G de 13/08/2015

R$ 3.369,60

NF 2712H de 13/08/2015

R$ 3.369,60

NF 2712I de 13/08/2015

R$ 3.369,60

NF 2712J de 13/08/2015

R$ 3.369,60

NF 2835 de 03/11/2015 - R$ 5.584,00
Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Realizamos comparação entre as solicitações do credor e a
lista da recuperanda e comprovou-se que as notas acima
descritas não se encontram na lista de credores. Solicitado
posicionamento junto a recuperanda que anuiu que os créditos
solicitados são devidos e exigíveis.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Considerada inclusão de novos créditos no valor de R$
74.037,20.

Conclusão 2:

Efetuado o recálculo dos valores considerando multa de
2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária
pela tabela TJPR desde o vencimento de cada invoice até
a data da petição da RJ pela WHB.
O valor total do crédito relacionado para esse credor, após
esse recálculos, é de R$ 197.622,98
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Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: FORME_C3_WHB-AJ_ADHC-11042016
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

11/04/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Formel D do Brasil Ltda.

CNPJ:

01.641.180/0001-53

Endereço:

Avenida Francisco Prestes Maia, 275, Centro

Cidade:

São Bernardo do Campo

UF

SP

País:

Brasil

CEP

09770-000

Enviado por:

Janaína Esteves

E-mail contato:

Janaina.esteves@formeld.com

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

A credora envia divergência, alegando que algumas
notas fiscais não constavam na relação apresentada pela
recuperanda.
Apresenta as Notas Fiscais de nº 8511, no valor líquido de
R$ 4.421,00 e a de nº 8512, no valor líquido de R$ 599,54,
ambas com vencimento em 30/06/2014, e “a serem
canceladas”.
Ainda, relaciona as notas fiscais nº 12504, 12506, 12569,
12570, 12738 e 12849, nos respectivos valores de R$
13.688,36, R$ 1.791,05, R$ 6.937,44, R$ 11.593,43, R$ 9.953,45,
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R$ 9.013,82 como devidas.

b. ANÁLISE:

Análise 1:

A divergente acostou, com seu pleito, cópia das notas fiscais
12504, 12506, 12569, 12570, 12738 e 12849, bem como
comunicação com empregados da recuperanda para sua
cobrança.
Ocorre que estas notas já estavam relacionadas na lista de
credores, e são justamente os títulos que embasam a dívida já
reconhecida pela recuperanda (qual seja, de R$ 53.948,80).
Não há o que se deferir no tocante à inclusão destas notas.
Todavia, observou-se, ante a juntada dos documentos na
divergência, que a snotas de nº12378 e 12849 foram inclusas
com valor equivocado – em verdade, a maior – na lista de
credores, nos valores de R$ 10.446,62 e R$ 9.490,39.
Nesta toada, se corrige o valor dos títulos supracitados, e
realiza-se a atualização dos valores até a data do pedido de
recuperação judicial, passando o credor a figurar na lista com o
crédito de R$ 54.597,31.

No tocante às notas de nº 8511 e 8512, temos que o pedido não
pode prosperar: a divergência não foi sequer instruída com
cópia dos referidos títulos, sendo a única menção à sua
existência a inclusão em simples tabela enviada. Não há
elementos suficientes para sequer se apreciar o pleito.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Indeferimento do pedido de inclusão das notas nº 8511 e
8512. Correção dos valores das notas de nº 12378 e 12849.
Atualização do valor até a data do pedido, sendo no total
de R$ 54.597,31.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: G.R Drill_III_WHB-AJ_ADHC-290216

Análise feita por:

Evelin Murawski

Data:

29/02/2016

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

G.R. Drill Comércio e Indústria De Ferramentas Ltda.

CNPJ/CPF:

09.019.152/0001-00

Endereço:

Rua José Lemos, 102

Cidade:

Araucária

UF

PR

País:

Brasil

CEP

83707-010

Enviado por:

Gilberto Soek

E-mail contato:

grdrill@grdrill.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a correção da NF.13283, de valor original de
R$8,600,00, mas que houve a devolução de mercadorias
no valor de R$6.105,65, restando um saldo a pagar de
R$2.494,35.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Anexou a NF. 13283 no valor de R$8.600,00.
Enviamos e-mail à WHB questionando os valores e fomos
informados pela mesma que o valor solicitado está correto e
deveria ser corrigido na lista de credores.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Corrigido o valor da nota fiscal nº 13283 na lista de credores
de R$. 344,35 para R$2.494,35.

Conclusão 2:

Atualização de juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária conforme Tabela de Atualização monetária –
TJPR% e multa de 2% dos créditos devidos e vencidos até a
data da petição inicial da RJ. Obrivemos um valor total que
constará da lista de R$ R$ 81.434,00

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:

Anexo I
Atualizações
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Título
66
12840
13104
13283
13313
13317
13413
13414
13415
13469
13489
13558
13606
13608
13692
13699
13713
13733
13794
13795
13850
13882
13940
13973
13974
13985
13998
13999
14040
14080
14082
14086
14142
14153
14167
14194
14196
14261
14272
14298
14356
14411
14530
14600
14754
14758
14761
14841
14941
15113
15130
124301

Emissão
04/05/2015
16/07/2015
06/08/2015
24/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
01/09/2015
01/09/2015
01/09/2015
03/09/2015
04/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
01/10/2015
02/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
06/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
09/10/2015
09/10/2015
09/10/2015
13/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
23/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
29/10/2015
03/11/2015
06/11/2015
11/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
24/11/2015
27/11/2015
03/12/2015
04/12/2015
15/06/2015

Vencim.
04/06/2015
15/08/2015
05/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
23/09/2015
30/09/2015
02/10/2015
30/09/2015
02/10/2015
07/10/2015
09/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
23/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
28/10/2015
30/10/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
11/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
25/11/2015
25/11/2015
25/11/2015
27/11/2015
02/12/2015
09/12/2015
11/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
23/12/2015
30/12/2015
03/01/2016
03/01/2016
15/07/2015
TOTAL

Vlr. Aberto
274,80
6.018,12
2.737,00
2.494,35
494,00
3.500,00
7.400,00
2.468,00
1.588,10
500,00
946,20
960,00
594,95
945,00
1.020,00
895,00
555,00
98,50
200,00
894,96
320,00
790,00
556,10
330,00
4.730,00
996,00
185,00
394,32
330,00
117,14
1.573,00
236,00
7.126,45
359,91
330,00
473,10
170,00
568,10
1.742,00
1.935,40
895,00
1.133,10
6.450,00
327,28
340,00
719,82
2.370,00
895,00
888,00
166,00
1.200,00
4.300,00
77.530,70
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Dias em Juros de
atraso
mora
185
16,95
113 226,68
92
83,93
74
61,53
74
12,19
74
86,33
67 165,27
65
53,47
67
35,47
65
10,83
60
18,92
58
18,56
53
10,51
53
16,70
46
15,64
46
13,72
46
8,51
44
1,44
39
2,60
39
11,63
39
4,16
37
9,74
32
5,93
32
3,52
32
50,45
32
10,62
30
1,85
30
3,94
30
3,30
25
0,98
25
13,11
25
1,97
25
59,39
23
2,76
23
2,53
18
2,84
18
1,02
11
2,08
11
6,39
11
7,10
9
2,69
4
1,51
3
5
12
12
12
17
24
28
28
144 206,40
42.344
-

Multa
5,50
120,36
54,74
49,89
9,88
70,00
148,00
49,36
31,76
10,00
18,92
19,20
11,90
18,90
20,40
17,90
11,10
1,97
4,00
17,90
6,40
15,80
11,12
6,60
94,60
19,92
3,70
7,89
6,60
2,34
31,46
4,72
142,53
7,20
6,60
9,46
3,40
11,36
34,84
38,71
17,90
22,66
129,00
6,55
6,80
14,40
47,40
17,90
17,76
3,32
24,00
86,00
-

Correção
Juros /
Valor atualizado Data limite
TJPR
dia
10,92
308,16 06/12/2015
0,03%
141,41
6.506,58
52,32
2.927,99
47,68
2.653,44
9,44
525,51
66,90
3.723,24
141,45
7.854,72
37,41
2.608,24
30,36
1.685,69
7,58
528,41
14,34
998,39
14,55
1.012,31
9,02
626,38
14,32
994,92
15,46
1.071,50
13,56
940,19
8,41
583,02
1,49
103,41
3,03
209,63
13,56
938,06
4,85
335,41
11,97
827,52
4,73
577,88
2,81
342,93
40,21
4.915,26
8,47
1.035,01
1,57
192,12
3,35
409,50
2,81
342,71
1,00
121,45
13,37
1.630,94
2,01
244,69
60,57
7.388,94
3,06
372,93
2,81
341,94
4,02
489,42
1,45
175,87
4,83
586,37
14,81
1.798,03
16,45
1.997,66
7,61
923,19
1.157,27
6.579,00
333,83
346,80
734,22
2.417,40
912,90
905,76
10,28
179,60
74,29
1.298,29
127,01
4.719,41
81.434,00

Multa
2%

Mês
6,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1,00
1,00
7,00
1,00

TJPR
2,4640827
2,5031591
2,5139227
2,5139227
2,5139227
2,5139227
2,5139227
2,523727
2,5139227
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,4126109
2,4126109
2,4884771
2,4126109
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: Gefco_III_WHB-AJ_ADHC-290216

Análise feita por:

Evelin Murawski

Data:

29/02/2016

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Gefco Logística do Brasil Ltda.

CNPJ/CPF:

03.094.658/0008-74

Endereço:

Rua Carolina Manafes Ligoki, 16

Cidade:

São José dos Pinhais

UF

PR

País:

Brasil

CEP

83707-010

Enviado por:
E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a correção da razão social de “GEFCO CURITIBA
OVERSEAS” para. GFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.” e
correção do município de “SCO DOS PINHAIS” para “SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS”.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Verificamos cartão de CNPJ do credor e evidenciamos que a
razão social foi listada incorretamente.
Verificamos que a descrição do município estava incorreta.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Concluímos que a razão social e endereço do credor foram
listados incorretamente e efetuamos a correção na lista de
credores final. “GEFCO CURITIBA OVERSEAS” para. GFCO
LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.” e correção do município de
“SCO DOS PINHAIS” para “SÃO JOSÉ DOS PINHAIS”.

Conclusão 2:

Atualizamos os créditos vencidos até a data do pedido
inicial de RJ com juros simples de mora de 1% ao mês, multa
de 2% e correção monetária conforme tabela do TJPR.
Obtivemos o valor de R$ 117.342,15

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: GENER_C3_WHB-AJ_ADHC-220316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Data:

22/03/2016

Revisado por:

Lucas J. N. Verde dos Santos

Data:

23/02/2016

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

General Motors do Brasil Ltda.

CNPJ:

59.275.792/0001-50

Endereço:

Avenida Goiás, 1805

Cidade:

São Caetano do Sul

UF

SP

País:

Brasil

CEP

09550-050

Enviado por:
E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Retificação (majoração) do crédito da GM para R$
2.531.465,66, atualizado até a data de distribuição da
recuperação judicial (conforme quadro apresentado),
junto à classe quirografária de credores.

Solicitação 2:

Que seja reservado, ad cautelam, o direito de participar e
votar em Assembleia Geral de Credores pelo valor de R$
2.531.465,66, independentemente da apresentação da
relação de credores de que trata o §2º, do art. 7º da Lei
11.101/2005.
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Solicitação 3:

Concessão de prazo adicional de 15 dias adicionais para
apresentação de tradução juramentada dos documentos
acostados em língua inglesa.

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Primeiramente, cumpre observar que consta do rol de credores
apresentado pela recuperanda, crédito quirografário no valor
total de R$ 222.983,45, com fundamento em 08 Notas Fiscais.
Pleiteia a credora GM pela majoração do valor relacionado na
relação de credores, argumentando que seu crédito seria
composto em duas partes: a primeira decorrente de danos
sofridos pela GM em razão de supostos inadimplementos
contratuais da WHB ocorridos antes do ajuizamento da
demanda recuperacional e; em segundo, em razão de
fornecimentos emergenciais de matéria-prima de peças
automotivas para atendimento da demanda produtiva em
favor da própria GM.
No que se refere ao crédito supostamente detido pela GM em
desfavor da recuperanda em razão de descumprimentos
contratuais, alega que, com fundamento nos “Termos e
Condições
Globais”
da
GM,
a
ocorrência
destes
descumprimentos pela WHB teriam gerado as denominadas
PRRs (Problem Reporting and Resolution ou Relatório e
Resolução de Problemas), os quais consistem em relatórios
emitidos pela própria GM através de seu próprio sistema de
qualidade, indicando tais ocorrências (ou não conformidades).
Resume os casos das PRRs, basicamente, em três situações: (i)
aqueles em que a WHB concordou expressamente com a
ocorrência e o valor arbitrado a título de recuperação de
custos (conforme previsão do instrumento Termos e Condições
Globais
–
“Qualidade
e
Desenvolvimento
do
Fornecedor/Processos e Procedimentos de Medições”, no item
1.8 e seguintes (doc. 04); (ii) os casos em que a WHB
simplesmente deixou de responder a PRR no prazo estipulado
de 15 dias úteis (conforme item 1.8.3 do instrumento Termos e
Condições Globais – “Qualidade e Desenvolvimento do
Fornecedor/Processos e Procedimentos de Medições”) e; (iii) os
casos em que a WHB apresentou resposta não aceitando a não
conformidade apresentada, sendo que tais recursos
(administrativos) foram negados pela GM.
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Ressalta que os casos descritos no item ‘(i)’ diriam respeito aos
documentos nºs 27 a 61; os casos descritos no item ‘(ii)’ estariam
arrolados nos documentos nºs 62 a 66 e; por fim, os casos
mencionados no item “(iii)” relacionados nos documentos nºs 67
a 71.
Salienta que todas as PRRs são anteriores ao pedido de
recuperação judicial (e, portanto, sujeitas aos efeitos do feito
recuperacional) e que os valores apurados em todas as
ocorrências seriam exigíveis.
Pois bem.
Observa-se que, de fato, os eventos de irregularidade no
processo de produção são fatos indenizáveis previstos nos
termos e condições globais de relacionamento com a
Divergente.
Todavia, entende-se que os PRRs que resultaram em silêncio da
recuperanda ou sua oposição a cobrança não constituem
dívida para fins de habilitação na recuperação judicial, vez que
há dúvida suficiente acerca de sua exigibilidade, de modo que
devem instruir demanda de conhecimento própria para
apuração do valor devido.
É que, de fato, se trata de aplicação unilateral do credor de
cláusula penal contratual durante o desenvolvimento de suas
relações comerciais, todavia combatidas (ou não aceitas) pela
recuperanda, esvaindo a exigibilidade do débito.
Tal quadro não se estende, todavia, aos PRRs que contém a
aceitação expressa da recuperanda quanto aos valores
exigidos pela divergente, onde pratica confissão expressa
quanto à exigibilidade do débito.
De fato, nos termos do art. 212 e seguintes do Código Civil, a
recuperanda confessa, mesmo que na relação particular
dentro do sistema da divergente, a existência e liquidez do
débito, reconhecendo a obrigação.
Estes últimos detém, portanto, liquidez, certeza e exigibilidade
que permitem sua inclusão no rol de credores da recuperanda,
por ora, uma vez que advém de documento dotado de
expressão de anuência por parte de funcionário/representante
da recuperanda, merecendo ser inclusos no rol de credores, na
qualidade de quirografário, nos termos perseguidos pela GM.
Destaca-se, todavia, que estes não são todos os apresentados
pela GM em sua divergência – observa-se, dos documentos
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arrolados aos nºs 23-26, que o campo destinado à resposta da
recuperanda é o “Resposta do fornecedor – rec. de custos”,
onde nestes títulos foi veementemente rechaçada a cobrança
pretendida.
Em diversos dos PRRs traziso pela divergente e indicados como
objeto de aceite, resta claramente indicado como pendente
de resposta o referido campo, demonstrando em verdade não
ter sido exarado o aceite pela empresa.
De fato, os PRRs que contém a expressão “aprovado”, e que
se admite a habilitação neste momento, são os seguintes:

Número do PRR

Data

Valor

PRR 718201

28/04/201
5

R$ 8.000,00

PRR 740880

12/05/201
5

R$ 7.400,00

PRR 740882

12/05/201
5

R$ 13.500,00

PRR 741614

12/05/201
5

R$ 6.754,00

PRR 743125

12/05/201
5

R$ 6.586,00

PRR 745838

12/05/201
5

R$ 6.888,00

PRR 747244

12/05/201
5

R$ 3.408,00

PRR 711065

14/05/201
5

R$ 10.685,00

PRR 743978

28/05/201
5

R$ 11.568,00

PRR 750879

30/07/201
5

R$ 5.100,00

PRR 777193

20/10/201
5

R$ 6.600,00

PRR 773163

28/10/201

R$ 7.860,00
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Assim, tem-se como procedente a habilitação dos créditos
relativos às PRRs expressamente aceitas pela recuperanda em
data anterior ao seu pedido de recuperação judicial pelo valor
de R$ 94.439,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e trinta e
nove reais).

Por sua vez, acerca do crédito decorrente de fornecimento de
matéria-prima, argumenta, em síntese, que tal fornecimento
emergencial ocorreu antes da recuperação judicial e teria o
condão de evitar a interrupção de fornecimento de peças pela
recuperanda à credora, decorrentes de 08 notas fiscais,
anexadas.
Apresentou as seguintes Notas Fiscais:

NF

Emissão

Valor (R$)

14.401

05/02/2015

R$ 27.631,80

14.402

05/02/2015

R$ 14.256,00

15.503

26/03/2015

R$ 22.799,70

15.504

26/03/2015

R$ 39.335,63

16.571

13/05/2015

R$ 39.335,63

16.572

13/05/2015

R$ 22.799,70

17.768

14/07/2015

R$ 22.799,70

17.769

14/07/2015

R$ 39.973,50

Compulsando-se o rol de credores apresentado pela
recuperanda, verifica-se que todas as notas informadas pela
credora conferem com as Notas Fiscais (documentos) descritos
ao rol de credores. Consiste, a diferença, apenas no valor de
tais documentos, especificamente às NF´s: 14.401, 14.402,
15.504, 16.571, 17.769, implicando em uma diferença total de R$
5.948,21.
Assim, constate-se que os valores declarados pela recuperanda
em seu rol de credores divergem dos valores constantes das
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Notas Fiscais propriamente ditas, de sorte que merece
acolhimento para fins de que sejam retificados os valores dos
títulos constantes do rol de credores.
Somados os valores dos PRRs cuja habilitação se acolhe, têm-se
que é o crédito da divergente de R$ 323.370,66 (trezentos e
vinte e três mil trezentos e setenta reais e sessenta e seis
centavos).
Análise 2:

Quanto ao pleito ad cautelam de participação em futuro ato
assemblear pelo valor que a divergente entende ser devido,
esta Administração Judicial entende pela impossibilidade de
seu acolhimento.
O presente procedimento administrativo de verificação dos
créditos limita-se tão somente a inclusão ou exclusão dos
valores na lista de credores da empresa em recuperação
judicial, nos termos do art. 7º da Lei 11.101/2005.
Não cabe ao Administrador Judicial, em sede de divergência, a
reserva de direito de voto por valor apontado pela divergente.
Eventual tutela de urgência (ou evidência) para garantia de
direito de voto pelo valor que acredita ser devido, mesmo que
diverso do que consta da relação de credores, é matéria que
deve ser apreciada e concedida judicialmente, e não
administrativamente, como pretende a credora.
Vale ressaltar que é defeso ao próprio credor reservar-se ao
direito de voto apenas pela simples apresentação de
divergência (indeferida), mormente, pois a LRE é clara quanto
ao credor ter o poder de voto proporcional ao seu crédito
reconhecido (art. 38 c/c 39 da Lei 11.101/2005), ressalvado
eventual determinação judicial em sede de tutela de urgência.
Ademais, o pedido de reserva do direito de voto
independentemente da relação de credores em fase de
elaboração por esta Administração Judicial vai em
descompasso com a própria legislação falimentar: o marco
inicial para apresentação de objeções ao plano de
recuperação judicial é justamente a apresentação da referida
lista (art. 55 da Lei 11.101/2005), e são as oposições ao plano
apresentado que justificam a própria convocação da
Assembleia Geral de Credores (art. 56).
Inclusive, é expressa a utilização da lista de que trata o §2º do
art. 7º da lei de regência para fins de direito de voto na
Assembleia Geral de Credores (art. 39, sendo a utilização da
lista da recuperanda de forma subsidiária – jamais o valor
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apresentado unilateralmente pela divergente,
entender a “reserva de direito” suscitada).

como

faz

O art. 10, §1º da Lei 11.101, ao excetuar a participação de
habilitantes/divergentes retardatários na assembleia geral de
credores o faz pois suas irresignações serão recebidas e
processadas como impugnações de crédito (art. 10, §5º), qual
seja, em procedimento judicial normalmente realizado após a
própria apresentação da lista do art. 7, §2º - em verdade,
contra esta.
O crédito da divergente, com o resultado deste julgamento
administrativo, permanecerá na lista de credores, com direito a
voto, todavia, diverso do pretendido ante a negativa na
majoração do crédito.
Considere-se ainda, não obstante todo o exposto, a absoluta
ausência de poder de cautela desta Administração Judicial
para conceder tal medida, a qual, como já referido, deve ser
perseguida em caráter cautelar em juízo.
Por
fim,
como
mencionado
anteriormente,
o
não
conhecimento por esta Administração Judicial deste pedido,
afora o fato desta não deter qualquer poder de cautela, em
nada obsta a busca pelos meios judiciais cabíveis da tutela
requerida (participação na Assembleia Geral de Credores pelo
valor que a divergente entende devido), mesmo em sede
liminar em caso de eventual impugnação de crédito à ser
apresentada pela credora, caso surja inconformismo com o
resultado da presente análise.
Análise 3:

A documentação adicional foi apresentada, com a tradução
juramentada dos termos e condições globais da GM
(“GM1700” e “GP-5”), levados em consideração durante
este julgamento.

Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Acolhimento parcial do pedido de majoração do crédito,
de R$ 222.983,45 para R$ R$ 323.370,66, pelos motivos acima
aduzidos.
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Conclusão 2:

Não conhecimento do pedido de reserva de direito de
voto.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: Gustavo Estevan_III_WHB-AJ_ADHC-290216

Análise feita por:

Evelin Murawski

Data:

29/02/2016

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

GUSTAVO ESTEVAN LOPES COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ/CPF:

03.094.658/0008-74

Endereço:

Rua ALVORADA DO SUL, 361

Cidade:

Pinhais

UF

PR

País:

Brasil

CEP

83324-340

Enviado por:

Patrícia Florguel

E-mail contato:

patriciafroguel@yahoo.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a inclusão da NF. Nº 811, no valor de R$2.270,10.

Solicitação 2:
Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

O credor anexou a NF. 811 no valor de R$2.270,10.
Encaminhamos pedido de esclarecimento sobre esse crédito a
recuperanda que retornou concordando que é elegível e
deveria ser incluso na lista de credores.

Análise 2:
Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluímos a NF. 811 na lista final de credores.

Conclusão 2:

Atualização de juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária conforme Tabela de Atualização monetária –
TJPR% e multa de 2%. Corrigido o valor na lista de credores
no valor total de R$ 83.070,02.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Anexo I
Atualizações
Título
767
806
762
795
747
749
749
749
807
771
811

Emissão
12/11/2015
30/11/2015
12/11/2015
25/11/2015
03/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
30/11/2015
13/11/2015
03/12/2015

Vencim.
11/12/2015
30/12/2015
11/12/2015
21/12/2015
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
30/12/2015
16/12/2015
02/01/2016
TOTAL

Vlr. Aberto
3.287,00
3.539,70
3.849,12
6.076,61
8.378,56
8.455,00
8.455,00
8.455,00
14.030,00
14.471,50
2.270,10
81.267,59
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Dias em Juros de
atraso
mora
5
24
5
15
4
11,17
3
8,46
3
8,46
3
8,46
24
10
27
-

Multa
65,74
70,79
76,98
121,53
167,57
169,10
169,10
169,10
280,60
289,43
45,40

Correção
Juros /
Valor atualizado Data limite
TJPR
dia
3.352,74 06/12/2015
0,03%
3.610,49
3.926,10
6.198,14
8.557,30
8.632,56
8.632,56
8.632,56
14.310,60
14.760,93
140,54
2.456,05
83.070,02

Multa
2%

Mês
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
1,00

TJPR
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,4126109
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: HABIT_C4_WHB-AJ_ADHC-22032016
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

:Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

22/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Habitus – Consultoria em Gestão Ambiental e Organizacional
Ltda. ME

CNPJ:

06.308.312/0001-43

Endereço:

Rua Wiegando Olsen, 1600, Bairro Cidade Industrial

Cidade:

Curitiba

UF

PR

País:

Brasil

CEP

81.460-070

Enviado por:

Rogério da Cruz Carvalho

E-mail contato:

contato@habitusconsulting.com.br

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Inclusão das notas fiscais de nº 2388, 2429 e 2472, todas no
valor de R$ 985,43.

b. ANÁLISE:

Análise 1:

O credor traz, em sua divergência, além da atualização dos
valores até a data do pedido, o pleito de inclusão de duas
notas fiscais que não constam na lista de credores apresentada
pela recuperanda, acostando cópia de ambos os títulos,
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emitidos em data pregressa à 06/12/2015.
Em consulta à recuperanda, esta disse que não identificou a
entrada dos produtos nas suas unidades, requerendo o
comprovante de entrega da mercadoria.
A divergente não demonstrou, em sua peça, a efetiva
prestação do serviço relativa às notas fiscais apresentadas –
sendo que dois foram inclusive emitidos em data anterior a dos
títulos já relacionados na lista de credores. Assim, somado com
a negativa exarada pela recuperanda, não se pode afirmar
que as notas fiscais são devidas com os documentos
apresentados.
Não se trata de negativa da existência do débito, mas apenas
da necessidade de dilação probatória da prestação de serviço
não adimplida, o que não foi suficiente nos documentos que
acompanharam a divergência.
Não obstante, observa-se que os títulos que foram efetivamente
reconhecidos pela recuperanda não foram atualizados até a
data do pedido, o que se faz neste momento:

NF

Vencimento

Valor

Valor
Atualizado

2254

22/07/2015

R$ 1.034,25

R$ 1.132,71

2295

07/10/2015

R$ 1.034,25

R$ 1.091,30

TOTAL

-

R$ 2.068,50

R$ 2.224,01

Assim, reconhece-se o valor atualizado de R$ 2.224,01

Análise 2:

Todavia, observa-se que o credor é Microemrpesa, tendo sido
equivocadamente arrolado na Classe III (Quirografário),
quando deveria pertencer à Classe IV (Credores Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte).
Esta é a redação literal do art. 41, IV da Lei 11.101/2005, incluído
pela Lei Complementar 147/2014, ao definir a separação das
classes para votação em assembleia-geral:

Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas
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seguintes classes de credores:
[...]
IV - titulares de créditos enquadrados
microempresa ou empresa de pequeno porte.

como

Assim, reclassifica-se o credor à Classe IV da lista de credores.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Indeferida a divergência, mas atualizado o valor do crédito
para R$ R$ 2.224,01

Conclusão 2:

Reclassificado o credor para a Classe IV.
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: HANNA_III_WHB-AJ_ADHC-220316

Análise feita por:

Evelin Murawski

Data:

22/03/2016

Revisado por:

Jeferson Gimenez

Data:

11/04/16

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

HANNA INDUSTRIA MECANICA LTDA

CNPJ/CPF:

60.616.869/0001-97

Endereço:

VIA ANHANGUERA, KM 146

Cidade:

Limeira

UF

SP

País:

Brasil

CEP

13480-970

Enviado por:

Daniela Gullo de Castro Melo

E-mail contato:

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Solicita a inclusão das nfs. 897/3 e 45821/1 nos respectivos
valores R$1.000,00 e R$130,54.
Solicita a exclusão das nfs. 46376 e 46377, pois informa que
já foram quitadas.

Solicitação 2:

Solicita a correção dos valores.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:

Análise 1:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que a
notas fiscais solicitadas para habilitação, não constavam na
lista.
A recuperanda concordou com a NF 897/3 de R$ 1.000,00 e NF
45821/1 valor de R$ 130,54.
Também confirmou que as notas nº46373 e 46377 foram
quitadas na data de 03/12/2015. Verificamos comprovante.

Análise 2:

Credor não nos informou os índices que foram calculados para
as atualizações, somente enviou planilha com o valor
atualizado de R$51.133,49.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Incluímos as notas fiscais solicitadas nº897/3 de R$ 1.000,00 e
NF 45821/1 valor de R$ 130,54. Excluímos as notas nº46373 e
46377.

Conclusão 2:

Efetuamos portanto o cálculo com atualização de juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária conforme Tabela
de Atualização monetária – TJPR% e multa de 2%. Corrigido
o valor na lista de credores para o valor de R$ 52.564,82

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Anexo I
Atualizações
Título
1011
1018
45442
45498
45501
45818
46378
46379
46380
46381
46382
46383
46531
46544
46545
46545
46545
46548
46549
46631
46632
46710
46711
46712
46713
46714
46832
46834
46840
46890
46891
46892
47029
47131
47132
000000897/03
000045821/01

Emissão
29/10/2015
30/10/2015
01/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
22/09/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
22/10/2015
29/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
30/10/2015
04/11/2015
04/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
10/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
27/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
01/09/2015
22/09/2015

Vencim.
27/11/2015
02/12/2015
01/10/2015
03/10/2015
03/10/2015
22/10/2015
23/12/2015
20/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
20/11/2015
27/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
01/01/2016
03/02/2016
30/12/2015
02/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
04/12/2015
25/11/2015
TOTAL

Vlr. Aberto
4.000,00
2.700,00
1.235,15
1.144,80
1.526,40
1.065,30
130,54
404,20
404,20
601,00
305,70
2.176,40
6.800,00
3.901,50
766,67
766,67
766,66
2.456,61
3.177,03
1.521,78
300,50
310,90
635,70
601,00
404,20
305,70
928,60
145,00
1.088,20
404,20
784,42
261,08
6.819,00
601,00
518,18
1.000,00
130,54
51.088,83
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Dias em Juros de
atraso
mora
8
10,67
3
2,70
65
26,76
63
24,04
63
32,05
44
15,62
18
15
2,02
15
2,02
15
3,01
15
1,53
15
10,88
8
18,13
3
3,90
3
0,77
27
60
25
3
3,18
1
0,51
1
0,10
4
4
4
4
4
11
11
11
13
13
13
25
26
26
1
0,33
10
0,44
42.343
-

Multa
80,00
54,00
24,70
22,90
30,53
21,31
2,61
8,08
8,08
12,02
6,11
43,53
136,00
78,03
15,33
15,33
15,33
49,13
63,54
30,44
6,01
6,22
12,71
12,02
8,08
6,11
18,57
2,90
21,76
8,08
15,69
5,22
136,38
12,02
10,36
20,00
2,61
-

Correção
Valor atualizado
TJPR
34,00
4.124,67
2.756,70
18,72
1.305,33
17,35
1.209,09
23,13
1.612,12
16,15
1.118,38
133,15
3,44
417,74
3,44
417,74
5,11
621,13
2,60
315,94
18,50
2.249,31
57,80
7.011,93
3.983,43
782,77
47,46
829,47
46,75
828,74
2.505,74
3.243,75
1.552,72
306,61
317,12
648,41
613,02
412,28
311,81
947,17
147,90
1.109,96
412,28
800,11
266,30
6.955,38
613,02
528,54
1.020,33
1,11
134,70
52.564,82

Juros /
dia
05/12/2015
0,03%

Data limite

Multa
2%

Mês
11,00
12,00
10,00
10,00
10,00
10,00
12,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
12,00
12,00
1,00
2,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
11,00
1,00

TJPR
2,5403836
2,5619769
2,523727
2,523727
2,523727
2,523727
2,5619769
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5403836
2,5619769
2,5619769
2,4126109
2,4147292
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5619769
2,5403836
2,4126109
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Análise de divergência e habilitação de crédito

Nome do arquivo: HORIZONS_C3_WHB-AJ_ADHC-220316

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:
Revisado por:

Recuperanda:
Processo:
Credor:

Evelin Murawski

HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.

Cidade:

CURITIBA

Enviado por:

Data:

0033079-54.2015.8.16.0185

11.960.585/0001-08

País:

22/03/16

WHB Fundição S.A.

CNPJ:

Endereço:

Data:

R. TREZE DE MAIO, 1062
BRASIL

E-mail contato:

Bruno de Mello Brunetti

UF

CEP

PR

80510-030

Bruno de Mello Brunetti
bruno.brunetti@otadvogados.adv.br

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim ( ) Não
a. SOLICITAÇÕES:
Solicitação 1:
Solicitação 2:

Habilitação de novos créditos não listados. Acrescentar as
notas fiscais nº36 e 73 nos respectivos valores R$4.776,00 e
2.041,08, totalizando um crédito de R$6.817,08.

Solicitação 3:
Solicitação 4:
Solicitação 5:
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b. ANÁLISE:
Análise 1:

Análise 2:

Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que
tais notas não constam daquela. Verificado junto a
Recuperanda que informou que as notas apresentadas são
devidas e deveriam ter sido incluídas na listagem de credores.

Análise 3:
Análise 4:
Análise 5:
c. CONCLUSÃO:
Conclusão 1:
Conclusão 2:

O valor total das NFs 36 e 73 corrigidas e atualizadas é de R$
7.374,48.

Conclusão 3:
Conclusão 4:
Conclusão 5:
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Anexo I

Atualizações
Dias em Juros de
atraso
mora
73 10/07/2015 22/07/2015 R$ 2.041,08
136
92,53
36 17/08/2015 29/08/2015
4.776,00
98
156,02
TOTAL
6.817,08

Título

Emissão

Vencim.

Vlr. Aberto
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Correção
Valor atualizado
TJPR
40,82
60,29
2.234,72
95,52
112,22
5.139,76
7.374,48

Multa

Juros /
dia
05/12/2015
0,03%

Data limite

Multa
2%

Mês

7,00
8,00

TJPR

2,4884771
2,5031591
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: HOUGH_C3_WHB-AJ_ADHC-28032016
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Data:

28/03/2016

Revisado por:

Lucas J. N. Verde dos Santos

Data:

01/04/2016

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Houghton Brasil Ltda.

CNPJ:

57.490.245/0001-61

Endereço:

Rua Alpont, nº 170, Capuava,

Cidade:

Mauá

UF

SP

País:

Brasil

CEP

09.380-908

Enviado por:

Thainna Cavalcante Bezerra

E-mail contato:

thainna@mhmp.adv.br

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Atualização do valor do crédito, representado por diversas
notas fiscais, até a data do pedido.

b. ANÁLISE:

O crédito da divergente está relacionado na lista de credores apresentada pela
recuperanda, no valor de R$ 604.932,15, na Classe III – Quirografária. A divergente
pleiteia a atualização monetária do valor, desde a data da emissão das notas
fiscais até a data do pedido de recuperação judicial (06/12/2015).
HOUGH_C3_WHB-AJ_ADHC-28032016

pg. 1

São as notas fiscais que embasam o pleito:

Nota Fiscal

Emissão

Vencimento

Valor

000.227.628

05/11/2015

09/12/2015

R$ 12.341,34

000.227.629

05/11/2015

09/12/2015

R$ 1.949,64

000.227.630

05/11/2015

09/12/2015

R$ 3.031,18

000.227.748

06/11/2015

09/12/2015

R$ 2.531,71

000.227.790

09/11/2015

09/12/2015

R$ 523,48

000.227.791

09/11/2015

09/12/2015

R$ 13.720,00

000.227.792

09/11/2015

09/12/2015

R$ 14.292,68

000.227.794

09/11/2015

09/12/2015

R$ 1.002,44

000.227.795

09/11/2015

09/12/2015

R$ 4.112,40

000.227.796

09/11/2015

09/12/2015

R$ 4.287,80

000.227.940

11/11/2015

11/12/2015

R$ 20.568,90

000.227.969

11/11/2015

11/12/2015

R$ 2.004,88

000.227.970

11/11/2015

11/12/2015

R$ 2.165,85

000.227.971

11/11/2015

11/12/2015

R$ 14.292,68

000.227.982

11/11/2015

11/12/2015

R$ 6.329,27

000.228.044

12/11/2015

16/12/2015

R$ 53.165,85

000.228.133

13/11/2015

16/12/2015

R$ 9.108,00

000.228.134

13/11/2015

16/12/2015

R$ 4.112,40

000.228.135

13/11/2015

16/12/2015

R$ 4.287,80

000.228.136

13/11/2015

16/12/2015

R$ 4.287,80

000.228.195

16/11/2015

16/12/2015

R$ 3.797,56

000.228.268

17/11/2015

18/12/2015

R$ 2.565,85

000.228.269

17/11/2015

18/12/2015

R$ 1.431,71

000.228.414

19/11/2015

23/12/2015

R$ 4.112,40

000.228.415

19/11/2015

23/12/2015

R$ 1.949,64
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000.228.489

20/11/2015

23/12/2015

R$ 10.899,00

000.228.491

20/11/2015

23/12/2015

R$ 1.880,55

000.228.492

20/11/2015

23/12/2015

R$ 4.287,80

000.228.493

20/11/2015

23/12/2015

R$ 4.287,80

000.228.494

20/11/2015

23/12/2015

R$ 8.224,80

000.228.495

20/11/2015

23/12/2015

R$ 4.112,40

000.228.496

20/11/2015

23/12/2015

R$ 8.224,80

000.228.497

20/11/2015

23/12/2015

R$ 1.265,85

000.228.498

20/11/2015

23/12/2015

R$ 14.292,68

000.228.506

20/11/2015

23/12/2015

R$ 16.455,12

000.228.691

24/11/2015

25/12/2015

R$ 20.562,00

000.228.827

26/11/2015

30/12/2015

R$ 12.337,20

000.228.828

26/11/2015

30/12/2015

R$ 10.899,00

000.228.843

26/11/2015

30/12/2015

R$ 20.562,00

000.228.845

26/11/2015

30/12/2015

R$ 12.658,54

000.228.846

26/11/2015

30/12/2015

R$ 14.292,68

000.228.907

26/11/2015

30/12/2015

R$ 1.429,27

000.228.958

27/11/2015

30/12/2015

R$ 20.568,90

000.228.959

27/11/2015

30/12/2015

R$ 3.031,48

000.228.960

27/11/2015

30/12/2015

R$ 1.949,64

000.228.961

27/11/2015

30/12/2015

R$ 3.402,52

000.229.054

27/11/2015

30/12/2015

R$ 62.640,77

000.229.067

27/11/2015

30/12/2015

R$ 8.224,80

000.229.077

27/11/2015

30/12/2015

R$ 70.484,37

000.229.282

01/12/2015

06/01/2016

R$ 3.031,18

000.229.328

02/12/2015

06/01/2016

R$ 22.770,00

000.229.329

02/12/2015

06/01/2016

R$ 7.146,34

000.229.518

04/12/2015

06/01/2016

R$ 4.287,80
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000.229.519

04/12/2015

06/01/2016

R$ 1.429,27

000.229.520

04/12/2015

06/01/2016

R$ 20.562,00

000.229.522

04/12/2015

06/01/2016

R$ 6.329,27

000.229.523

04/12/2015

06/01/2016

R$ 3.863,41

000.229.524

04/12/2015

06/01/2016

R$ 1.253,70

000.229.549

04/12/2015

06/01/2016

R$ 4.758,54

Cumpre observar que todas as notas fiscais apresentadas estão devidamente
acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, o que
configura, de forma cabal, a exigibilidade de seu crédito face à recuperanda.
Não obstante, diligenciou-se junto à recuperanda a fim de obter maiores
informações relativas, dentre outras questões, aos documentos descritos junto à
relação de credores apresentada pela recuperanda sob nº 9122015 e 11122015,
respectivamente nos valores de R$ 40.470,51 e R$ 77.958,53. Manifestou-se a
recuperanda pela exclusão de tais títulos do rol de credores.
Quanto à atualização dos valores, destaque-se que compulsando as memórias de
cálculos apresentadas, verifica-se que estas observaram os requisitos impostos pela
lei de regência da recuperação judicial, de sorte que seu pedido de habilitação
merece plena acolhida.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Pela habilitação, junto ao rol de credores do §2º do art. 7º
da Lei 11.101/2005 da quantia total de R$ 614.209,23
(seiscentos e quatorze mil, duzentos e nove reais e vinte e
três centavos).
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ICCRE_C3_WHB-AJ_ADHC-210316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Lucas J. N. Verde dos Santos

Revisado por:

Data:

21/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Banco Agrileasing S.P.A

CNPJ:

Empresa registrada perante o registro de grupos bancários do
Banco Central da Itália.

Endereço:

Via Lucrezia Romana 41/47, 00178

Cidade:

Roma

UF

-

País:

Itália

CEP

-

Enviado por:

Guilherme Vieira Assumpção

E-mail contato:

gassumpcao@vlaw.com.br

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Alteração da denominação social de Banca Agrileasing
S.P.A. para ICCREA BancaImprensa S.p.A.

Solicitação 2:

Atualização do valor principal até a data do pedido de
recuperação judicial; alega que consta da lista de
credores apenas o valor principal;

Solicitação 3:

O valor seja consignado na lista de credores, e não em
reais, como atualmente;
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Solicitação 4:

Seja reclassificado o crédito, incluso em Classe II (com
garantia real) para Classe III (quirografário), haja vista
inexistir quaisquer garantias reais, apenas fidejussórias.

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Compulsando-se a documentação apresentada (procuração),
verifica-se que a razão social utilizada em documento oficial é,
de fato, a ICCREA BancaImprensa S.p.A. Ante o fato de cuidarse apenas de alteração de nome (questão de ordem material),
e sem qualquer prejuízo à quaisquer das partes, altera-se a
denominação social constante atualmente do rol de credores
(“Banca Agrileasing S.P.A.”) para “ICCREA BancaImprensa
S.p.A.”, conforme pleiteado.

Análise 2:

Alegou o Banco Credor que os valores constantes junto ao rol
de credores apresentado pela recuperanda – no valor de R$
5.479.267,70 – corresponderia ao valor principal, apenas.
Em verificação junto à recuperanda, esta Administradora
Judicial foi informada de que a recuperanda utilizou-se de
cotação do euro do dia 30/11/2015, de sorte que concordou
com a necessidade de atualização dos valores, tem
apresentado, como saldo devedor em moeda estrangeira
(Euros), a quantia de € 1.325.723,17 (um milhão, trezentos e vinte
e cinco mil, setecentos e vinte e três euros e dezessete
centavos).
No entanto, a credora pleiteia pela habilitação do valor de €
1.362.501,15 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil,
quinhentos e um euros e quinze centavos), que seria composto,
não apenas pela ausência de correção monetária do valor
apurado pela recuperanda, mas também por não incluso valor
relativo ao “agency fee”, o qual, por si só, corresponderia ao
valor atualizado de € 4.161,86 (quatro mil, cento e sessenta e
um euros e oitenta e seis centavos).
Relativamente à questão do agency fee, o parágrafo segundo
do item 7.2 do Contrato de Financiamento (Buyer Credit Loan
Agreement), de fato estabelece a obrigatoriedade de a
devedora arcar com o pagamento do valor de agency fee, de
sorte que este deve ser habilitado junto ao valor do crédito
constante ao rol de credores.
No que tange ao valor (consolidado) à ser incluso junto à
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relação de credores de que trata o §2º do art. 7º da Lei
11.101/2005, é de se ressaltar que em análise da memória de
cálculo apresentada pelo Banco Credor, verifica-se que tal
memória encontra-se em conformidade com as disposições
contratuais dando ensejo e a devida fundamentação
necessária à habilitação de crédito ora perseguida.
Noutra senda, a recuperanda, em que pese haver se
manifestado acerca do valor devido (conforme mencionado
anteriormente) e apresentado o valor que entende devido,
esta, no entanto, deixou de demonstrar a memória de cálculo
para apuração do valor que entende como devido, o que
impossibilita esta Administração Judicial verificar a acuracidade
do cálculo em questão.
Desta feita, até por estarem em termos com os parâmetros
contratuais, deve ser considerado procedente o pedido
formulado pelo Banco credor para que conste, na relação de
credores o valor de € 1.362.501,15 (um milhão, trezentos e
sessenta e dois mil, quinhentos e um euros e quinze centavos).

Análise 3:

O §2º do art. 50 da Lei 11.101/2005 é expresso quanto a
necessidade de conservação da variação cambial, de sorte
que este somente poderá ser alterado quando o credor
aprovar expressamente outra indexação. In casu, de fato
deveria haver constado da relação de credores o valor em
moeda estrangeira (Euros), e não em reais.

Análise 4:

Analisando-se o Contrato entre as partes apresentado (Buyer
Credit Loan Agreement) não se verifica, ao longo de todo o
contrato qualquer menção a garantia real, sendo que consta,
apenas, garantias fidejussórias concedidas por empresas
terceiras (Drima Participações S.A. e WHB Componentes
Automotivos S.A.), conforme Anexo IV (Appendix IV – Joint and
Several Guarantee). Requerimento aceito para fins de
reclassificar o crédito, atualmente arrolado junto à Classe II
(credores com garantia real), para Classe III (credores
Quirografários).

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Alteração da denominação social constante atualmente
do rol de credores (“Banca Agrileasing S.P.A.”) para
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“ICCREA BancaImprensa S.p.A.”.
Conclusão 2:

Conste da relação de credores o montante de €
1.362.501,15 (um milhão, trezentos e sessenta e dois mil,
quinhentos e um euros e quinze centavos).

Conclusão 3:

Alteração da relação de credores para que conste o
crédito em Euros, no valor indicado acima, na Conclusão 2.

Conclusão 4:

Reclassificação do crédito para a Classe III (credores
quirografários).
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: INDUF_C3_WHB-AJ_ADHC-230316
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Lucas J. N. Verde dos Santos

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Induflux Maquinas e Equipamentos Ltda.

CNPJ:

02.779.283/0001-09

Endereço:

Rua Dr. Oscar de Barros, 200

Cidade:

Diadema

UF

SP

País:

Brasil

CEP

09961-020

Enviado por:

Dra. Thais Xavier Dantas

E-mail contato:

-

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( ) Sim ( ) Não

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

Cuida-se de Habilitação de Crédito apresentada nos
próprios autos de recuperação judicial.
Pleiteia pela habilitação de seus créditos relativamente às
seguintes notas fiscais (títulos):





Solicitação 2:

NF 588, no valor de R$ 1.191,87;
NF 590, no valor de R$ 7.942,17;
NF 591 (2ª e 3ª parcelas), no valor de R$ 10.724,69;
NF 2979, no valor de 5.090,22.

Atualização do crédito de R$ 24.948,95 (vinte e quatro mil,
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novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco
centavos) para R$ 25.831,80 (vinte e cinco mil, oitocentos
e trinta e um reais e oitenta centavos).

b. ANÁLISE:

Análise 1:

Compulsando-se a lista de credores apresentada pela
recuperanda, constata-se que a credora foi arrolada pela
quantia total de R$ 24.455,03 (vinte e quatro mil, quatrocentos e
cinquenta e cinco reais e três centavos), no entanto, com
relação aos seguintes títulos:




NF 588, pelo valor de R$ 1.191,87 (correspondendo,
portanto, ao valor principal apontado pela credora);
NF 590, pelo valor de R$ 7.942,17 (correspondendo,
portanto, ao valor principal apontado pela credora), e;
NF 591, pelo valor de R$ 15.320,99 (mencionada pela
credora, mas no valor de R$ 10.724,69);

Nesse sentido, a divergência diria respeito, justamente, à NF 591
(com valor diverso) e a NF 2979 (não habilitada junto ao rol de
credores).
Diante a divergência, abiru-se prazo de 05 (cinco) dias úteis
para que a recuperanda se manifestasse acerca do
requerimento.
Assim, manifestou-se, primeiramente em concordância para
retificação do valor da NF 591 para que este passe a figurar
junto ao rol de credores pelo valor de R$ 16.068,15.
Relativamente à NF 2979, alegou que referida Nota já teria sido
integralmente paga e baixada, já que nos dias 13/11/2015 e
01/12/2015 foram efetuados pagamentos à credora a título nos
valores de R$ 9.039,76 e R$ 5.024,64, tendo apresentado
respectivos comprovantes da pagamento, de sorte, esta estaria
integralmente quitada a NF 2979, de modo que não se pode
conceder a habilitação de tal valor junto à elação de credores.
Argumentou ainda, a recuperanda, que as NF 588 e 590, não
teriam tido entrada junto ao sistema da recuperanda, de modo
que seria necessário verificar a exigibilidade de tais títulos.
Causa espécie a esta Administração Judicial tal alegação na
medida em que tais notas fiscais (nº 588 590) já se encontram
habilitadas junto ao rol de credores apresentado pela própria
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recuperanda. Parece, portanto, com a devida vênia, carecer
de lógica o argumento ofertado pela recuperanda de não
habilitação dos títulos ora em comento junto ao seu sistema, na
medida em que a própria WHB reconheceu em sua relação de
credores a existência de dívidas relativas a tais notas. Desta
feita, devem permanecer arroladas junto ao rol de credores tais
dívidas.
Isto posto, tem-se, portanto, pelo parcial provimento o pedido
formulado pela credora para que seja retificado o valor da NF
591 para o valor de R$ 16.068,15, negando-se a habilitação da
NF 2979 pelo fato desta encontrar-se integralmente paga
(conforme comprovantes apresentados pela recuperanda)
passando o valor principal do crédito da credora a ser de R$
25.202,19 (vinte e cinco mil, duzentos e dois reais e dezenove
centavos).
Análise 2:

De se considerar ainda que, pela análise da lista de credores, é
possível constatar que os valores dos títulos arrolados à
recuperação judicial o foram pelo valor principal dos títulos,
sem que tenha sido observada a devida atualização.
É sabido que o art. 9º da Lei 11.101/2005, em seu inciso II
estabelece que o crédito deve ser atualizado até o dia do
pedido, in casu 06/12/2015, razão pela qual deve ser o crédito
da credora atualizado até referida data.
No entanto, em que pese a expressa previsão de Lei acerca da
necessária atualização dos créditos até a data do pedido de
recuperação judicial, é de ressaltar que tais notas fiscais não
contemplam forma expressa de atualização em caso de
inadimplência de sorte que, em consonância com o
entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
aplica-se para atualização as seguintes premissas: juros simples
de 1% ao mês, corrigido pela tabela do TJPR e multa de 2%.
Assim, com fundamento nos cálculos elaborados por esta
Administração Judicial, deve ser arrolado junto ao rol de
credores, a quantia, devidamente atualizada nos moldes
descritos, total de R$ 25.747,32 (vinte e cinco mil, setecentos e
quarenta e sete e trinta e dois centavos).

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Habilitação do valor da NF 591 para o valor de R$ 16.068,15;
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e a não habilitação, do rol de credores da NF 2979.
Conclusão 2:

Atualização do valor principal de R$ 25.202,19 (vinte e cinco
mil, duzentos e dois reais e dezenove centavos), até a data
do pedido (06/12/2015) para o valor de R$ 25.747,32 (vinte e
cinco mil, setecentos e quarenta e sete e trinta e dois
centavos).
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Análise de divergência e habilitação de crédito
Nome do arquivo: ITALT_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do
arquivo]

Análise feita por:

Henrique Mahlmann

Revisado por:

Data:

23/03/2016

Data:

Recuperanda:

WHB Fundição S.A.

Processo:

0033079-54.2015.8.16.0185

Credor:

Italterm Sistemas e Controles Industriais Ltda.

CNPJ:

55.093.397/0001-03

Endereço:

Av. Adolfo Massaglia, 615, Vossoroca

Cidade:

Votorantim

UF

SP

País:

Brasil

CEP

18.116-175

Enviado por:

Valter A. Massaglia

E-mail contato:

Valter@italterm.com

a. SOLICITAÇÕES:

Solicitação 1:

A credora apresenta relação de notas fiscais para
embasar o crédito, alegando valor inferior ao relacionado
na lista de credores da recuperanda. Destaca que as
notas fiscais de nº 27.526, 27.631 e 27.689 não são devidas,
mas que a recuperanda não teria relacionado a nota de
nº 27.176, todas no valor de R$ 6.831,00.

b. ANÁLISE:
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Análise 1:

Requisitadas informações à recuperanda, esta somente
requereu prorrogação do prazo, mas não as entregou até a
presente data, de modo que se presume a veracidade das
informações prestadas pelo credor.
Assim, acolhe-se a exclusão das notas de nº 27.526, 27.631, e
27.689, e a inclusão da nota nº 27.176, sendo que foi
apresentada esta última nos documentos que acompanharam
a divergência.
Por oportuno, realiza-se a atualização dos valores até a data do
pedido de recuperação, nos seguintes termos:

NF

Vencimento

Valor

Valor
atualizado

27.681

20/10/2015

R$ 1.807,80

R$ 1.899,68

27.948

04/12/2015

R$ 6.831,00

R$ 6.972,17

27.176

27/11/2015

R$ 6.831,00

R$ 7.046,18

TOTAL

-

R$ 15.469,80

R$ 15.918,03

Somadas com as notas cujo vencimento é posterior à data do
pedido, tem-se que o valor total da dívida reconhecida é de R$
91.394,03.

c. CONCLUSÃO:

Conclusão 1:

Minora-se o valor para R$ 91.394,03, nos termos descritos
acima.
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