
      

        

JCF ESFERAS_CIV_WHB-AJ_ADHC-220316 pg. 1     
     

Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: JCF ESFERAS_IV_WHB-AJ_ADHC-170316 
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do 
arquivo] 
 
Análise feita por: Evelin Murawski Data: 17/03/16 
Revisado por:  Data:  

 
Recuperanda: WHB Fundição S.A. 
Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 
Credor: JCF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESFERAS LTDA - EPP 
CNPJ: 07.216.370/0001-00 
Endereço: R. PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, 176 
Cidade: SOROCABA UF SP 
País: BRASIL CEP 18103-280 
Enviado por: Lucas 
E-mail contato: jcf@jcfesferas.com.br 

 
 
a. SOLICITAÇÕES: 
 
Solicitação 1: Pede inclusão da NF. 1507 no valor de R$2.139,00, o qual 

não consta na lista de credores. 
Solicitação 2:  
Solicitação 3:  
Solicitação 4:  
Solicitação 5:  
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b. ANÁLISE: 
 
Análise 1: Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que a 

nota fiscal solicitada para habilitação, não constava na lista de 
credores. 
Devedor: O devedor concordou com a inclusão da NF. 1507 no 
valor de R$2.139,00. 

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

 
c. CONCLUSÃO: 
 
Conclusão 1: Corrigir o valor na lista de credores incluindo a NF. 1507 no 

valor de R$2.139,00. 
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. 

Conclusão 3:  
Conclusão 4:  
Conclusão 5:  
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Anexo I 
Atualizações 

 
 
 

Título Emissão Vencim.  Vlr. Aberto Dias em 
atraso

 Juros de 
mora  Multa  Correção 

TJPR Valor atualizado Data limite Juros / 
dia Multa Mês TJPR

1507 03/12/2015 30/12/2015 2.139,00             24-          -          42,78        -           2.181,78               06/12/2015 0,03% 2% 12,00      2,5619769
42.344 -          -            -           -                         1,00         2,4126109

TOTAL 2.139,00             2.181,78               
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: KIND_C3_WHB-AJ_ADHC-120416 
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do 
arquivo] 

 

Análise feita por: Lucas J. N. Verde dos Santos Data: 12/04/2016 

Revisado por: Henrique Mahlmann Data: 12/04/2016 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Kind & Co., Edelstahlwerk, GmbH & Co. KG 

CNPJ: - 

Endereço: Postfach 21 80, D-51662 

Cidade: Wiehl-Bielstein UF  

País: Alemanha CEP  

Enviado por: Nadine Fuhr  

E-mail contato: Nadine.Fuhr@Kind-Co.de 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Habilitação do valor em moeda estrangeira (Euros), no 
montante de € 40.037,10 (quarenta mil, trinta e sete euros e 
dez centavos).  

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Compulsando a relação de credores, verifica-se que a 
divergente consta arrolada pelo documento nº 269098, valor de 
R$ 152.140,90 (cento e cinquenta e dois mil, cento e quarenta 
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reais e noventa centavos). 

A credora apresentou Pedido de Compras sob nº 149977/1, 
invoice nº 430469 e outros documentos relacionados que 
comprovam o valor pleiteado em moeda estrangeira, in casu, 
Euro. 

Com efeito, em se verificando informação fornecida pela 
prórpia recuperanda (relação de credores em Excel), verifica-se 
que consta relacionado em Euro o mesmo valor pleiteado pela 
credora Kind & Co, de sorte que deve constar junto ao rol de 
credores o valor de € 40.037,10 (quarenta mil, trinta e sete euros 
e dez centavos), em moeda estrangeira (Euros), ex vi do 
disposto no §2º do art. 50 da Lei 11.101/2005.  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Passa a constar na relação de credores o montante do 
crédito de € 40.037,10 (quarenta mil, trinta e sete euros e 
dez centavos), em moeda estrangeira (Euros), ex vi do 
disposto no §2º do art. 50 da Lei 11.101/2005. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: KOCIU_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Kociuba Usinagem Técnica Eireli – ME 

CNPJ: 08.286.933/0001-07 

Endereço: Rua Carlos Gusso, 270, Box B, Bairro Águas Belas 

Cidade: São José dos Pinhais UF PR 

País: Brasil CEP 83.040-630 

Enviado por: Liza Vieira 

E-mail contato: Liza.vieira@econfer.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Requer sejam retiradas de sua titularidade as notas fiscais 

de nº 3133 e 3149, nos valores respectivos de R$ 2.850,00 e 

R$ 1.250,00. 

Solicitação 2: Requer inclusão da nota fiscal de nº 3137, no valor de R$..., 

omisso pela recuperanda no seu rol de credores. 

 

b. ANÁLISE: 

 

A credora sustenta terem sido arrolados em seu nome duas notas fiscais que não 

foram emitidas por si, mas pela empresa Econfer Ferramentas e Usinagem Ltda. 

(CNPJ 06.111.479/0001-10) bem como estar ausente da relação da recuperanda a 

nota de nº 3137. 
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A legitimidade para habilitar ou divergir do crédito está descrita ao art. 7º da Lei 

11.101/2005, que dita que os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto 

aos créditos relacionados. 

Vê-se que a lei não restringe o direito do credor a discutir o seu próprio crédito, 

permitindo-se a discussão de créditos alheios, presente seu interesse na medida da 

possibilidade de maximização da capacidade de superação do passivo por parte 

da recuperanda, bem como eu reforçar o seu poder de voto em assembleia-geral 

de credores. 

Inclusive, o art. 8º da LRE, ao tratar das impugnações de crédito, é ainda mais 

expresso quanto à ampla possibilidade de discussão dos créditos relacionados: 

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida 

no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios 

ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a 

relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou 

manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de 

crédito relacionado. 

 

No presente caso, é inconteste a existência da dívida: a própria recuperanda 

arrolou os títulos suscitados pela divergente em sua lista, apenas sob titularidade 

errada. Nesta toada, é possível não apenas a minoração do crédito da divergente, 

no tocante as notas fiscais incorretamente arroladas, mas também a majoração do 

crédito da empresa Econfer, com a inclusão das notas anteriormente listadas como 

de titularidade da Kociuba. 

Também merece deferimento o pedido de inclusão da nota fiscal de nº 3137, 

apresentada e não relacionada no crédito da Econfer, no valor de R$ 1.160,00. 

Ainda, devem ser os valores atualizados até a data do pedido, nestes termos: 

 

NF – Econfer Vencimento Valor Valor Atualizado 

1012 10/11/2015 R$ 1.070,00 R$ 1.109,77  

1013 10/11/2015 R$ 1.070,00 R$ 1.109,77 

3133 10/11/2015 R$ 2.850,00 R$ 2.955,93 

3137 18/11/2015 R$ 1.160,00 R$ 1.200,02 

3149 20/11/2015 R$ 1.250,00 R$ 1.292,29 

TOTAL - R$ 7.400,00 R$ 7.667,77 
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Somados com os títulos cujo vencimento é posterior à data do pedido, é o crédito 

da Econfer R$ 13.375,77. 

 

NF – Kociuba Vencimento Valor Valor Atualizado 

656 04/12/2015 R$ 3.450,00 R$ 3.521,30 

TOTAL - R$ 3.450,00 R$ 3.521,30 

 

Retirados os títulos da Econfer, e somados com os títulos cujo vencimento é posterior 

à data do pedido, é o crédito da Kociuba de R$ 26.261,30. 

Oportunamente, observa-se que a credora Kociuba é Microempresa, enquanto a 

credora Econfer é Empresa de Pequeno Porte, tendo sido equivocadamente 

arrolados na Classe III (Quirografário), quando deveriam 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, além da adequação nos valores dos créditos, reclassificam-se o credores à 

Classe IV da lista de credores. 

 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Deferido o pleito da credora Kociuba, para retirar da 

relação de credores as notas de nº 3133 e 3149, bem como 

incluir a nota de nº 3137, todas na Econfer, mantendo-se 

seu crédito no valor de R$ 26.261,30.. 

Conclusão 2: Majorado o valor da empresa Econfer, incluídas as notas de 
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nº 3133, 3137, 3149 e , no valor total de R$ 13.375,77. 

Conclusão 3: Alteram-se ambos os créditos para constar da Classe IV, por 

se tratarem de credores microempresa e empresa de 

pequeno porte. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: KTB_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: KTB USA IMPORT-EXPORT, LLC (KTB – GRUPO) 

CNPJ:  

Endereço: 2021 NW 89TH PL, FL 33172 

Cidade: MIAMI UF FLÓRIDA 

País: EUA CEP  

Enviado por: Oscar Castañeda 

E-mail contato: o.castaneda@KTB-usa.com 

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Inserir a Invoice n. 140002186, no valor de US$ 1.270,11, 

emissão em 14/08/2015. 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  
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b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Foi encaminhado email à recuperanda sobre o pedido de 

inclusão da invoice. A recuperanda informou que a INVOICE 

indicada já consta da lista de credores apresentada pela 

recuperanda.  

O que se constatou é que a recuperanda utilizou como número 

da Invoice o “document number 292426” e o credor utilizou o 

número 140002186 da mesma Invoice. 

Análise 2: KTB: enviou em 08/04 as NFs conforme unidades no exterior: 

EUA, China e Alemanha. 

Valor total para pagamento KTB Europe (Alemanha) :    EUR 25.566,80 

Valor total para pagamento KTB Miami (USA)               :    USD   1.270,11 

Valor total para pagamento KTB Shanghai (China)       :    USD   1.720,00 

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: A Invoice n. 140002186 é a mesma de n. 292426, no valor de 

USD 1.270,11 

Conclusão 2: Dívida total da KTB – Grupo: 

Valor total para pagamento KTB Europe (Alemanha) :    EUR 

25.566,80 

Valor total para pagamento KTB Miami (USA)               :    USD   

1.270,11 

Valor total para pagamento KTB Shanghai (China)       :    

USD   1.720,00 

 

Conclusão 3:  

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

Nome do arquivo: KUZMA_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Kuzma Suspensão de Veículos Pesados Ltda. – ME 

CNPJ: 13.134.203/0001-12 

Endereço: Estrado do Ganchinho, nº 2944, Bairro Umbara 

Cidade: Curitiba UF PR 

País: Brasil CEP 81.930-165 

Enviado por: Carla 

E-mail contato: cobranca@moloaskuzma.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Majoração do crédito, incluindo atualização monetária 

das notas fiscais nº 11837 e 12384, para o valor de R$ 

961,00 (na data da divergência, 15/02/2016) 

 

b. ANÁLISE: 

 

O art. 9º, II da Lei 11.101/2005 preconiza que a habilitação ou divergência de 

crédito conterá o valor do crédito até a data da decretação da falência ou do 

pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 

A divergente comparece informando estar correta a relação apresentada pela 

recuperanda (as notas fiscais de nº 11.387 e 12.384, nos respectivos valores de R$ 



   

   

    
  

 

 

KUZMA_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016 pg. 2     

     

740,50 e 150,00), porém pleiteando a correção monetária até a data da 

divergência, o que não merece prosperar. 

Tal fato não significa que o crédito da credora jamais será atualizado – como, nos 

termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, a eventual homologação do plano de 

recuperação judicial importa na novação dos créditos sujeitos a ele. Nesta toada, 

as premissas de atualização da dívida trazidas pelo plano passarão a incidir sobre o 

montante dos débitos, não cabendo sua atualização contínua durante o processo 

de recuperação. 

Ademais, tem-se que, embora emitidas em data anterior à do pedido de 

recuperação (03/12/2015), ambas as notas tem data de vencimento para o dia 

18/12/2015, não cabendo qualquer tipo de atualização até a data do pedido. Por 

força do art. 49 da LRE, que dispõe estarem sujeitos todos os créditos vencidos e 

vincendos à data do pedido, está correto o valor do crédito apresentado pela 

recuperanda. 

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: Improcedente o pedido de atualização monetária da 

dívida até a data da divergência de crédito 

Conclusão 2: Alterada a classe do credor para Classe IV (Credor 
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Microempresa e Empresa de Pequeno Porte). 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: KYOCE_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Kyocera do Brasil Componentes Industriais Ltda. 

CNPJ: 46.553.863/0001-97 

Endereço: Rua Yashica, nº 65, Jardim Bela Vista 

Cidade: Sorocaba UF SP 

País: Brasil CEP 18.016-440 

Enviado por: Cristiane Rodrigues 

E-mail contato: Cristiane.rodrigues@kyocera-componentes .com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Exclusão do crédito, alegando adimplemento na data de 

04/12/2015. 

 

b. ANÁLISE: 

 

A credora foi arrolada na Classe III (quirografária), na importância de R$ 4.076,80, 

oriunda da nota 95.243. Em sua divergência, em síntese, alega nada ter a receber 

da recuperanda, uma vez que o crédito teria sido adimplido em 04/12/2015. 

A recuperação judicial sujeita todos os créditos existentes na data do pedido aos 

seus efeitos, sob pena de cometimento de crime falimentar (art. 49 c/c 172 da Lei 

11.101/2005). Assim, os pagamentos das dívidas sujeitas só poderá ser feito por meio 

do cumprimento do plano de recuperação judicial. 
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Todavia, tendo o pedido de recuperação judicial sido realizado em 06 de 

dezembro de 2015, e alegando a credora a satisfação do débito na data de 04 de 

dezembro de 2015, não há qualquer irregularidade no pagamento feito – de fato, a 

obrigação já estava extinta quando do pedido de recuperação. 

Assim, ante o reconhecimento da principal interessada (a credora) da extinção da 

dívida, é de ser deferido o pedido para exclusão da lista de credores da 

recuperação judicial. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Procedente a divergência, ante a extinção do crédito 

antes da data do pedido de recuperação, para excluir da 

lista de credores o valor de R$ 4.076,80 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: LADANIUSKI_III_WHB-AJ_ADHC-220316 
 
 
Análise feita por: Evelin Murawski Data: 22/03/2016 
Revisado por:  Data:  

 
Recuperanda: WHB Fundição S.A. 
Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 
Credor: Comercial Ladaniuski de Materiais Eletricos 
CNPJ/CPF: 00.663.904/0001-05 
Endereço: RUA  PEDRO AMERICO,  629 
Cidade: Curitiba UF PR 
País: Brasil CEP 81110-010 
Enviado por: Lucia Serqueira Stevam 
E-mail contato: lucia@comercialladaniuski.com.br 

 
a. SOLICITAÇÕES: 
 
Solicitação 1: Solicita a inclusão das notas fiscais nº6332, 6333 e 6449, nos 

respectivos valores R$177,85 R$181,44 e  R$4.887,50, dos 
quais já foi recebido a primeira parcela, restando um saldo 
a receber de R$429,00. 

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

 
b. ANÁLISE: 
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Análise 1: Credor anexou as notas fiscais em questão. Comparando a 

listagem fornecida pela WHB, confirmamos que as notas fiscais 
solicitadas para habilitação, não constavam na lista de 
credores. 
Devedor: O devedor concordou com a inclusão do saldo de 
R$429,00 ref. as notas fiscais nº6332, 6333 e 6449.  

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

 
c. CONCLUSÃO: 
 
Conclusão 1: Corrigimos os valores na lista de credores de R$17.080,37 

para R$17.424. 42 
 

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. 
Utilizando como base de cálculo o valor do serviços 
prestado sem os impostos retidos na fonte. 

Conclusão 3:  
Conclusão 4:  
Conclusão 5:  
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Anexo I 
Atualizações 
 
 

 

Título Emissão Vencim.  Vlr. Aberto Dias em 
atraso

 Juros de 
mora  Multa  Correção 

TJPR Valor atualizado Data limite Juros / 
dia Multa Mês TJPR

6492 03/11/2015 02/12/2015 350,20          4            0,47             7,00        -           357,67                   06/12/2015 0,03% 2% 12,00      2,5619769
6497 03/11/2015 02/12/2015 1.410,00      4            1,88             28,20     -           1.440,08               12,00      2,5619769
6513 05/11/2015 04/12/2015 146,40          2            0,10             2,93        -           149,43                   12,00      2,5619769
6524 06/11/2015 09/12/2015 3.044,00      3-            -               60,88     -           3.104,88               12,00      2,5619769
6539 10/11/2015 09/12/2015 900,00          3-            -               18,00     -           918,00                   12,00      2,5619769
6561 13/11/2015 16/12/2015 1.416,00      10-          -               28,32     -           1.444,32               12,00      2,5619769
6563 13/11/2015 16/12/2015 685,24          10-          -               13,70     -           698,94                   12,00      2,5619769
6601 19/11/2015 18/12/2015 189,99          12-          -               3,80        -           193,79                   12,00      2,5619769
6604 20/11/2015 23/12/2015 472,82          17-          -               9,46        -           482,28                   12,00      2,5619769
6605 20/11/2015 23/12/2015 713,70          17-          -               14,27     -           727,97                   12,00      2,5619769
6606 20/11/2015 23/12/2015 2.412,43      17-          -               48,25     -           2.460,68               12,00      2,5619769
6648 27/11/2015 30/12/2015 1.533,56      24-          -               30,67     -           1.564,23               12,00      2,5619769
6649 27/11/2015 30/12/2015 501,45          24-          -               10,03     -           511,48                   12,00      2,5619769
6650 27/11/2015 30/12/2015 1.044,78      24-          -               20,90     -           1.065,68               12,00      2,5619769
6694 03/12/2015 31/12/2015 2.259,80      25-          -               45,20     -           2.305,00               12,00      2,5619769
6332 06/10/2015 05/11/2015 177,85          31          1,84             3,56        1,51         184,76                   11,00      2,5403836
6333 06/10/2015 05/11/2015 181,44          31          1,87             3,63        1,54         188,49                   11,00      2,5403836
6449 23/10/2015 22/11/2015 429,00          14          2,00             8,58        3,65         443,23                   11,00      2,5403836

TOTAL 17.868,66    18.240,89             
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Análise de divergência e habil itação de crédito 

Nome do arquivo: LAEMPE_C3_WHB-AJ_ADHC-220316 

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fáci l  identif icação); CX = classe; Data 

do arquivo] 

 

Análise feita por: Luis Gustavo Data: 22/03/16 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: LAEMPE & MO ̈SSNER GMBH 

CNPJ: ----- 

Endereço: Hinter Hecken 3-39179 Barleben/D 

Cidade:  UF  

País: Alemanha CEP  

Enviado por: Lia Negromonte Beduschi Pabst 

E-mail contato: adv.pabst@terra.com.br (47) 33330789 e 33330458 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: A correção do valor do crédito para constar o crédito em 

EUROS, a moeda devidamente contratada, no valor de € 

67.268,64.  

Solicitação 2: A correção da divergência quanto a ̀ classe do crédito da 

Habilitante, passando para a Classe II, diante da garantia real 

existente. 

Solicitação 3: Multa de mora 3% (três por cento) e juros de 1% (um por cento) 

ao mês. 
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Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: O valor, sem juros e multa, em 30/1/15 era EUR 90.781,25, sendo paga 

uma parcela pela Recuperanda em 18/3/15, no montante de EUR 

28.169,37, restando EUR 62.611,88. Esse é o valor confirmado pela 

Recuperanda em 04/4/16. 

Análise 2: O CNPJ do contrato de compra dos equipamentos é com a empresa 

WHB Componentes Automotivos S/A CNPJ 73.355.174/0001-40, folhas 

82 e 90 Arquivo L 209, de 02/02/10, e não com WHB Fundição S/A 

CNPJ 01.261.681/0001-04, pedido esclarecimentos à credora. Ainda 

que na folhas 88 e 95 Arquivo L 209, de 02/02/10, consta a WHB 

Fundição como fiel devedora, bem como nas notas promissórias. 

A Recuperanda alega desconhecer a garantia real e pediu cópia do 

contrato de compra e venda, o que foi feito em 30/3/16. 

04/4/16 – Recuperanda se manifesta contrariamente a alteração de 

classe haja vista que a garantia é com a empresa WHB Componentes 

e não com a WHB Fundição. 

No tocante ao pedido de reclassificação do crédito para a Classe II, 

entendemos que o mesmo não pode prosperar. 

É que o “Contrato de Venda Condicional” foi em verdade firmado 

entre a divergente e a empresa WHB Componentes Automotivos S/A, 

e não com a recuperanda (WHB Fundições S/A), não existindo 

qualquer garantia real prestada pela recuperanda ao fiel cumprimento 

do contrato.  

De fato, se observa que, em verdade, a garantia operada é de reserva 

de domínio (também denominada retenção de título, à cláusula 6.1) 

dos bens vendidos até integral pagamento, porém sob 

responsabilidade da WHB Componentes. A recuperanda figura, tão 

somente, como aval da nota promissória vinculada às parcelas do 

contrato, sequer firmando o instrumento principal como fiadora, ou 

interveniente garantidora oferecendo bens em garantia real. 

Ademais, ainda que se entendesse que a reserva de domínio fosse em 
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verdade garantia real (qual seja, penhor dos bens vendidos), tratar-se-

ia de penhor mercantil dos mesmos, nos termos do art. 1.447 do 

Código Civil, que assim dita: 

Art. 1.447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, 

materiais, instrumentos, instalados e em funcionamento, com os 

acessórios ou sem eles; animais, utilizados na indústria; sal e 

bens destinados à exploração das salinas; produtos de 

suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e 

derivados; matérias-primas e produtos industrializados. 

Ocorre que, na espécie, o registro do contrato para conferir eficácia à 

garantia não é realizado pelo Cartório de Títulos e Documentos (como 

ocorreu no caso), mas sim no registro de imóveis onde estariam 

depositados os bens industrializados objeto do penhor, conforme 

prevê o art. 1.448 do mesmo diploma: 

Art. 1.448. Constitui-se o penhor industrial, ou o mercantil, 

mediante instrumento público ou particular, registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição onde estiverem 

situadas as coisas empenhadas. 

Não tendo sido registrado no Cartório de Imóveis da circunscrição do 

imóvel em que estavam os bens constantes do estoque da empresa 

em recuperação judicial, não foi constituída a garantia pignoratícia no 

caso e, portanto, não se pode realocar o credor para a Classe II. 

Assim, não subsiste qualquer razão para reclassificação do crédito 

para a Classe II.	  	  

Por fim, vale ressaltar, que a reserva de domínio operada não retira o 

contrato dos efeitos recuperacionais, nos termos do art. 49, §3º da Lei 

11.101/2005, uma vez que se trata de contrato firmado entre terceiros, 

obrigando-se a recuperanda tão somente ao pagamento solidário da 

nota promissória, a qual, pelo princípio da cartularidade, independe 

da relação que a originou. A recuperanda permanece coobrigada pela 

obrigação, até que esta seja paga – incumbindo ao credor informar 

nos autos a satisfação da obrigação por outro fiador ou pela devedora 

principal, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Análise 3: 04/4/16- A Recuperanda alega que os juros indicados pela Credora 

não constam do instrumento pactuado entre as partes. 

No Anexo II consta multa de 3% e 1% de juros a.m., página 14 do 

contrato. 
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A Credora aplica multa e juros conforme contrato desde 30/1/15 até 

27/1/16, período posterior ao pedido de RJ (06/12/15). Correto seria 

aplicação de juros pró-rata temporis, ou seja, entre 30/1/15 e 18/3/15 

sobre o valor de EUR 90.781,25 e posteriormente sobre o valor de EUR 

62.611,88 até a data do pedido de RJ.  

A multa deve ser aplicada sobre o saldo devido, ou seja, EUR 

62.611,88. 

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Não há dúvida sobre o valor original do crédito em 18/3/15, no 

montante de EUR 62.611,88, a favor da Credora. 

Conclusão 2: Devido aos motivos expostos, manter a Credora na Classe III. 

Conclusão 3: A multa e juros apresentado pela Credora devem ser acolhidos, 

uma vez que fazem parte do contrato entre as partes. Calculou-se 

juros de EUR 6.890,34 e multa de EUR 1.878,36. Valor com multa e 

juros EUR 71.380,58 

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: LANDE_C3_WHB-AJ_ADHC-2203216 
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do 
arquivo] 

 

Análise feita por: Lucas J. N. Verde dos Santos Data: 22/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Landesbank Baden-Wurttemberg 

CNPJ: Instituição financeira constituída sobre as leis da Alemanha 

Endereço: Rua Hauptbanhnof 2, 70173 

Cidade: Stuttgart UF  

País: Alemanha CEP  

Enviado por: Ana Carolina Crepaldi A. Penteado 

E-mail contato: anapenteado@mfra.com.br 

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Exclusão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, 
com fundamento no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005; 

Solicitação 2: Que conste do rol de credores, o valor do crédito em 
moeda estrangeira, in casu, Euros; 

 

b. ANÁLISE: 
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Análise 1: Compulsando-se os documentos apresentados, constata-se, 
com facilidade, que o crédito detido pela credora, em face da 
Recuperanda, efetivamente encontra-se garantido por 
garantia de alienação fiduciária. O §3º do art. 49 é expresso 
quanto a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial de 
tais créditos. Note-se que os contratos e documentos 
apresentados encontram-se devidamente registrados, em data 
muito anterior ao pedido de recuperação judicial, de sorte que 
referia garantia, além de preencher todos os requisitos formais 
aplicáveis à espécie, é dotada de validade e eficácia perante 
terceiros (demais credores da recuperação); 

Análise 2: De fato, 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. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Pela não sujeição dos créditos aos efeitos da recuperação 
judicial com fundamento no §3º do art. 49 da Lei nº 
11.101/2005. 

Conclusão 2: Pedido prejudicado por ocasião da exclusão dos créditos 
dos efeitos da recuperação judicial.  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: LEMKE CONSUL_IV_WHB-AJ_ADHC-170316 

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

arquivo] 

 

Análise feita por: : Evelin Murawski Data: 17/03/16 

Revisado por: Jeferson Gimenez Data: 11/04/16 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: LEMKE CONSULTORIA LTDA. – EPP 

CNPJ: 22.975.341/0001-15 

Endereço: R PROFESSOR GUIDO STRAUBE 

Cidade: CURITIBA UF PR 

País: BRASIL CEP 80320-030 

Enviado por: Christian Lemke 

E-mail contato:  

 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Pede correção do valor do crédito da NF. 01 para 

16.000,00. O valor total da NF. Emitida é de R$20.000,00, 

credor informou que foi recebido uma parcela de 

R$4.000,00, restando um saldo a receber de R$16.000,00. 

Porém na lista consta o valor de R$15.760,00. 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  
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Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que o 

valor da nota fiscal emitida realmente foi de 20.000,00, porém o 

valor líquido da NF. considerando os impostos IRRF, CSRF, PIS  e 

COFINS, menos a parcela paga de 3.754,00, temos o seguinte 

saldo (20.000,00 – 1.230,00 – 3.754,00 =  15.016,00). 

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Concluímos que o valor listado pela WHB está a maior que o 

devido. Portanto a divergência apresentada pelo credor 

não procede. Ajustamos o valor da lista, diminuindo o valor 

apresentado pela WHB pois o mesmo tinha sido informado à 

maior.  

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. 

Utilizando como base de cálculo o valor do serviços 

prestados sem os impostos retidos na fonte no valor total de 

R$ 15.274,36. 

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: LEONA_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Leonardo Fernandes Azoni 03463170965 

CNPJ: 21.441.151/0001-55 

Endereço: Rua Arthur Manoel Iwersen, 2329, Alto Boqueirão 

Cidade: Curitiba UF PR 

País: Brasil CEP 18.016-440 

Enviado por: Vania Azoni 

E-mail contato: atualempilhadeiras@gmail.com 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Majoração do crédito, para R$ 19.905,50, alegando não 

terem sido inclusas as notas 3901559, 3923110, 3871321, 

3930019, 3930406, 3930405, 3949482, 3949681, 3949293 e 

3952632. 

 

b. ANÁLISE: 

 

O credor pleiteia a inclusão das notas fiscais de nº 3901559, 3923110, 3871321, 

3930019, 3930406, 3930405, 3949482, 3949681, 3949293 e 3952632, além da já inclusa 

nº 3901515, no valor de R$ 5.106,00. 
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Análise 1: Requisitadas informações à recuperanda acerca do pleito da 

Divergente, a empresa concordou com a inclusão dos débitos 

suscitados. Merece, portanto, deferimento a divergência 

apresentada. 

Não obstante, devem as notas fiscais vencidas antes de 

06/12/2015 serem atualizadas, o que se faz neste momento: 

 

NF Vencimento Valor Valor 

Atualizado 

3901515 02/12/2015 R$ 5.106,00 R$ 5.112,81 

3901559 02/12/2015 R$ 1.161,60 R$ 1.163,15 

TOTAL - R$ 6.267,60 R$ 6.275,96 

 

Somados com os demais títulos, tem-se que o valor da 

divergente é de R$ 19.913,86. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Majoração do crédito do divergente para R$ 19.913,86. 
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Análise de divergência e habil itação de crédito 

Nome do arquivo: LMT_C3_WHB-AJ_ADHC-190316 

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fáci l  identif icação); CX = classe; Data 

do arquivo] 

 

Análise feita por: Luis Gustavo Data: 19/03/16 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: LMT TOOL SYSTEMS GMBH 

CNPJ: ----- 

Endereço: Hidenheimer Str. 84 

Cidade: Oberkochen UF  

País: Alemanha CEP 73447 

Enviado por: Verena Deppner 

E-mail contato: forderungsmanagement@lmt-tools.com /  

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Divergência quanto ao valor. Solicita a correção  do crédito para 
EUR 27.076,81. 

Anexa os seguintes documentos: Invoice 30581520, valor EUR 
8.125,56, data 21/8/14; Invoice 30582368, valor EUR 5.059,50, 
data 27/8/14; Invoice 30582369, valor EUR 24.092,00, data 
27/8/14; Invoice 30606565, valor EUR 2.137,00, data 22/1/15, total 
de EUR 39.414,06. Alega que foram feitos os seguintes 
pagamentos: 28/08/15, EUR 2.375,25; 28/09/15, EUR 2.988,00; 
30/10/15 EUR 1.988,00; 06/11/15 EUR 4.986,00; total de EUR 
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12.337,25. Saldo EUR 27.076,81 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: O Credor não anexou as Invoices. Anexou Invoices em 21/3/16. 

Questionada a Recuperanda concordou com o saldo apresentado 

pelo Credor. 

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Saldo corrigido para EUR 27.076,81 

Conclusão 2:  

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: LUIS CARLOS_IV_WHB-AJ_ADHC-170316 

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

arquivo] 

 

Análise feita por: Evelin Murawski Data: 17/03/16 

Revisado por: Jeferson Gimenez Data: 11/04/16 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIP. – ME 

CNPJ: 00.943.564/0001-68 

Endereço: ROD.  MINERIOS,  2125 LJ .  04,  KM  11, 8 

Cidade: ALMIRANTE TAMANDARÉ UF PR 

País: BRASIL CEP 83507-000 

Enviado por: Luis Carlos dos Santos Faria 

E-mail contato:  

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Pede inclusão das NFs. 42421, 42422, 42457, 42458, 42459, 

42765, 42803, 42804, 42835, 42860, 42861, 42898, 42899, 

42930, 42932, 42933, 42973, 42974, 43018, 43019, 43020, 

43021, 43023, 43058, 43059, 43097, 43098, 43099, 43150, 

43179, 43180, 43181, 43182, 43183, 43184, ,43220, 43249, 

43250, 43251, 43252, 43286, 43287, 43336, 43337, 43338, 

43370, 43371, 43421, 43452, 43453, 43488, 43489, 43490, 

43529, 43557, 43558, 43559, 43786, 43787, 43821, 43822 e 

43844. 

Solicitação 2: Atualização dos valores sobre o total dos créditos. 

Solicitação 3:  
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Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que as 

notas fiscais solicitadas para habilitação, não constavam na 

lista. Encaminhado pedido de esclarecimento para a 

recuperanda que retornou concordando que as notas referidas 

são elegíveis e deveriam ser incluídas na listagem de credores. 

Análise 2: Credor não enviou memória de cálculo das atualizações nem 

embasamento das taxas aplicadas.  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Incluímos as notas fiscais solicitadas totalizando um crédito 

de R$22.143,50. 

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%. Corrigido o valor na lista 

de credores para R$22.724,13. 

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  

 

 

 

Anexo I 

Atualizações 
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Título Emissão Vencim.  Vlr. Aberto 
Dias em 

atraso

 Juros de 

mora 
 Multa 

 Correção 

TJPR 
Valor atualizado Data limite

Juros / 

dia
Multa Mês TJPR

42421 09/10/2015 11/11/2015 480,00          25               4,00        9,60        4,08         497,68                   06/12/2015 0,03% 2% 11,00      2,5403836

42422 09/10/2015 11/11/2015 145,00          25               1,21        2,90        1,23         150,34                   11,00      2,5403836

42457 13/10/2015 11/11/2015 240,00          25               2,00        4,80        2,04         248,84                   11,00      2,5403836

42458 13/10/2015 11/11/2015 288,00          25               2,40        5,76        2,45         298,61                   11,00      2,5403836

42459 13/10/2015 11/11/2015 48,00            25               0,40        0,96        0,41         49,77                     11,00      2,5403836

42765 23/10/2015 25/11/2015 600,00          11               2,20        12,00     5,10         619,30                   11,00      2,5403836

42803 26/10/2015 25/11/2015 1.435,00      11               5,26        28,70     12,20       1.481,16               11,00      2,5403836

42804 26/10/2015 25/11/2015 360,00          11               1,32        7,20        3,06         371,58                   11,00      2,5403836

42835 27/10/2015 25/11 /2015 480,00          11               1,76        9,60        4,08         495,44                   11,00      2,5403836

42860 28/10/2015 27/11/2015 337,00          9                  1,01        6,74        2,86         347,62                   11,00      2,5403836

42861 28/10/2015 27/11/2015 720,00          9                  2,16        14,40     6,12         742,68                   11,00      2,5403836

42898 29/10/2015 27/11/2015 120,00          9                  0,36        2,40        1,02         123,78                   11,00      2,5403836

42899 29/10/2015 27/11/2015 405,00          9                  1,22        8,10        3,44         417,76                   11,00      2,5403836

42930 30/10/2015 02/12/2015 240,00          4                  0,32        4,80        -           245,12                   12,00      2,5619769

42931 30/10/2015 02/12/2015 144,00          4                  0,19        2,88        -           147,07                   12,00      2,5619769

42932 30/10/2015 02/12/2015 600,00          4                  0,80        12,00     -           612,80                   12,00      2,5619769

42933 30/10/2015 02/12/2015 428,00          4                  0,57        8,56        -           437,13                   12,00      2,5619769

42973 03/11/2015 02/12/2015 48,00            4                  0,06        0,96        -           49,02                     12,00      2,5619769

42974 03/11/2015 02/12/2015 720,00          4                  0,96        14,40     -           735,36                   12,00      2,5619769

43018 04/11/2015 04/12/2015 380,00          2                  0,25        7,60        -           387,85                   12,00      2,5619769

 43019 04/11/2015 04/12/2015 60,00            2                  0,04        1,20        -           61,24                     12,00      2,5619769

43020 04/11/2015 04/12/2015 48,00            2                  0,03        0,96        -           48,99                     12,00      2,5619769

43021 04/11/2015 04/12/2015 360,00          2                  0,24        7,20        -           367,44                   12,00      2,5619769

43023 04/11/2015 04/12/2015 360,00          2                  0,24        7,20        -           367,44                   12,00      2,5619769

43058 05/11/2015 04/12/2015 860,00          2                  0,57        17,20     -           877,77                   12,00      2,5619769

43059 05/11/2015 04/12/2015 240,00          2                  0,16        4,80        -           244,96                   12,00      2,5619769

43097 06/11/2015 09/12/2015 240,00          3-                  -          4,80        -           244,80                   12,00      2,5619769

43098 06/11/2015 09/12/2015 189,00          3-                  -          3,78        -           192,78                   12,00      2,5619769

43099 06/11/2015 09/12/2015 573,00          3-                  -          11,46     -           584,46                   12,00      2,5619769

43150 09/11/2015 09/12/2015 240,00          3-                  -          4,80        -           244,80                   12,00      2,5619769

43179 10/11/2015 09/12/2015 101,50          3-                  -          2,03        -           103,53                   12,00      2,5619769

43180 10/11/2015 09/12/2015 333,00          3-                  -          6,66        -           339,66                   12,00      2,5619769

43181 10/11/2015 09/12/2015 160,00          3-                  -          3,20        -           163,20                   12,00      2,5619769

43182 10/11/2015 09/12/2015 120,00          3-                  -          2,40        -           122,40                   12,00      2,5619769

43183 10/11/2015 09/12/2015 360,00          3-                  -          7,20        -           367,20                   12,00      2,5619769

43184 10/11/2015 09/12/2015 48,00            3-                  -          0,96        -           48,96                     12,00      2,5619769

43220 11/11/2015 11/12/2015 120,00          5-                  -          2,40        -           122,40                   12,00      2,5619769

43249 12/11/2015 11/12/2015 60,00            5-                  -          1,20        -           61,20                     12,00      2,5619769

43250 12/11/2015 11/12/2015 96,00            5-                  -          1,92        -           97,92                     12,00      2,5619769

43251 12/11/2015 11/12/2015 120,00          5-                  -          2,40        -           122,40                   12,00      2,5619769

43252 12/11/2015 11/12/2015 193,00          5-                  -          3,86        -           196,86                   12,00      2,5619769

43286 13/11/2015 16/12/2015 480,00          10-               -          9,60        -           489,60                   12,00      2,5619769

43287 13/11/2015 16/12/2015 190,00          10-               -          3,80        -           193,80                   12,00      2,5619769

43336 16/11/2015 16/12/2015 522,00          10-               -          10,44     -           532,44                   12,00      2,5619769

43337 16/111/2015 16/12/2015 240,00          10-               -          4,80        -           244,80                   12,00      2,5619769

43338 16/11/2015 16/12/2015 190,00          10-               -          3,80        -           193,80                   12,00      2,5619769

43370 17/11/2015 16/12/2015 600,00          10-               -          12,00     -           612,00                   12,00      2,5619769

43371 17/11/2015 16/12/2015 144,00          10-               -          2,88        -           146,88                   12,00      2,5619769

43421 18/11/2015 18/12/2015 240,00          12-               -          4,80        -           244,80                   12,00      2,5619769

43452 19/11/2015 18/12/2015 48,00            12-               -          0,96        -           48,96                     12,00      2,5619769

43453 19/11/2015 18/12/2015 150,00          12-               -          3,00        -           153,00                   12,00      2,5619769

43488 20/11/2015 23/12/2015 240,00          17-               -          4,80        -           244,80                   12,00      2,5619769

43489 20/11 /2015 23/12/2015 480,00          17-               -          9,60        -           489,60                   12,00      2,5619769

43490 20/11/2015 23/12/2015 190,00          17-               -          3,80        -           193,80                   12,00      2,5619769

43529 /3/11/2015 23/12/2015 480,00          17-               -          9,60        -           489,60                   12,00      2,5619769

43557 24/11/2015 23/12/2015 904,00          17-               -          18,08     -           922,08                   12,00      2,5619769

43558 24/11/2015 23/12/2015 120,00          17-               -          2,40        -           122,40                   12,00      2,5619769

43559 24/11/2015 23/12/2015 240,00          17-               -          4,80        -           244,80                   12,00      2,5619769

43587 25/11/2015 25/12/2015 240,00          19-               -          4,80        -           244,80                   12,00      2,5619769

43615 26/11/2015 25/12/2015 120,00          19-               -          2,40        -           122,40                   12,00      2,5619769

43616 26/11/2015 25/12/2015 205,00          19-               -          4,10        -           209,10                   12,00      2,5619769

43617 26/11/2015 30/12/2015 234,00          24-               -          4,68        -           238,68                   12,00      2,5619769

43618 26/11/2015 25/12/2015 360,00          19-               -          7,20        -           367,20                   12,00      2,5619769

43619 26/11/2015 25/12/2015 190,00          19-               -          3,80        -           193,80                   12,00      2,5619769

43653 27/11/2015 30/12/2015 333,00          24-               -          6,66        -           339,66                   12,00      2,5619769

43654 27/11/2015 30/12/2015 360,00          24-               -          7,20        -           367,20                   12,00      2,5619769

43715 30/11/2015 30/12/2015 120,00          24-               -          2,40        -           122,40                   12,00      2,5619769

43750 01/12/2015 30/12/2015 360,00          24-               -          7,20        -           367,20                   12,00      2,5619769

43751 01/12/2015 30/12/2015 96,00            24-               -          1,92        -           97,92                     12,00      2,5619769

43786 02/12/2015 01/01/2016 480,00          26-               -          9,60        29,72       519,32                   1,00         2,4126109

43787 02/12/2015 01/01/2016 260,00          26-               -          5,20        16,10       281,30                   1,00         2,4126109

43821 03/12/2015 01/01/2016 48,00            26-               -          0,96        2,97         51,93                     1,00         2,4126109

43822 03/12/2015 06/01/2016 120,00          31-               -          2,40        7,43         129,83                   1,00         2,4126109

43844 04/12/2015 06/01/2016 60,00            31-               -          1,20        3,71         64,91                     1,00         2,4126109

TOTAL 22.143,50    22.724,13             
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: M.R.HEUKO_IV_WHB-AJ_ADHC-170316 
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do 
arquivo] 
 
Análise feita por: Evelin Murawski Data: 17/03/16 
Revisado por:  Data:  

 
Recuperanda: WHB Fundição S.A. 
Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 
Credor: M.R. HEUKO ME 
CNPJ: 02.806.993/0001-19 
Endereço: R HERMENEGILDO BONAT,  474 
Cidade: CURITIBA UF PR 
País: BRASIL CEP 81810-280 
Enviado por: Márcia Heuko 
E-mail contato: mrheuko@hotmail.com 

 
 
a. SOLICITAÇÕES: 
 
Solicitação 1: Pede inclusão da NF. 846 no valor de R$397,60. 
Solicitação 2: Solicita a exclusão da NF. 864 no valor de R$3.840,00, o 

qual informa já ter sido quitada na data de 29/12/2015. 
Solicitação 3:  
Solicitação 4:  
Solicitação 5:  
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b. ANÁLISE: 
 
Análise 1: Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que a 

nota fiscal 846 no valor de R$397,60 não constavam na lista. 
Devedor: O devedor solicitou os documentos comprobatórios 
da entrega das mercadorias. 
Credor: O credor nos enviou canhoto da entrega da 
mercadoria assinado na data de 19/10/2015. 
 

Análise 2: Enviamos e-mail à WHB para confirmar se a NF. em questão 
realmente foi quitada e nos enviar o comprovante de depósito.  
Devedor: O devedor nos enviou o comprovante de quitação 
da NF. com data de 03/12/2015. 

Análise 3:  
Análise 4:  
Análise 5:  

 
c. CONCLUSÃO: 
 
Conclusão 1: Corrigimos o valor na lista de credores, acrescentando a nf. 

846 no valor de R$397,60.  
Conclusão 2: Excluímos da lista a NF. 864 no valor de R$3.840,00. 
Conclusão 3: 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. 

Conclusão 4:  
Conclusão 5:  
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Anexo I 
Atualizações 

 
Título Emissão Vencim.  Vlr. Aberto Dias em 

atraso
 Juros de 

mora  Multa  Correção 
TJPR Valor atualizado Data limite Juros / 

dia Multa Mês TJPR
846 19/10/2015 09/11/2015 397,60                27          3,58        7,95        3,38         412,51                   06/12/2015 0,03% 2% 11,00      2,5403836

42.344 -          -          -           -                         1,00         2,4126109
TOTAL 397,60                412,51                   
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: MATRI_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Metalúrgica Matrix Ltda. EPP 

CNPJ: 73.286.916/0001-23 

Endereço: Rua Tavares de Lyra, 1891, Afonso Pena 

Cidade: São José dos Pinhais UF PR 

País: Brasil CEP 83.065-180 

Enviado por: Vera 

E-mail contato: vera@metalurgicamatrix.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Atualização monetária da dívida 

 

b. ANÁLISE: 

O crédito da divergente está relacionado na monta de R$ 20.318,00, com base nas 

seguintes fiscais: 

Nota nº 2591, no valor de R$ 3.900,00, com vencimento em 18/11/2015; 

Nota nº 2604, no valor de R$ 1.552,00, com vencimento em 02/12/2015; 

Nota nº 2627, no valor de R$ 1.216,00, com vencimento em 18/12/2015; 

Nota nº 2631, no valor de R$ 4.620,00, com vencimento em 25/12/2015; 

Nota nº 2633, no valor de R$ 5.820,00, com vencimento em 30/12/2015; 
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Nota nº 2642, no valor de R$ 3.210,00, com vencimento em 01/01/2016. 

A requerente pretende a atualização das referidas notas, até a data da 

divergência (apresentada em 02/02/2016). 

Ocorre que o art. 9º, II da Lei 11.101/2005 preconiza que a habilitação ou 

divergência de crédito conterá o valor do crédito até a data da decretação da 

falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 

Assim, o pleito de atualização até a data da divergência não merece prosperar, 

limitando-se à atualização dos valores das notas nº 2591 e 2604, tão somente até a 

data do pedido de recuperação judicial (06/12/2015). 

A atualização é diminuta, mormente pela proximidade entre a data do vencimento 

e a data do ingresso do processo recuperacional, passando as notas a figurar na 

lista de credores com os seguintes valores: 

Nota Fiscal nº 2591 – R$ 4.034,55 

Nota Fiscal nº 2604 – R$ 1.585,11 

Tal fato não significa que o crédito da credora jamais será atualizado – como, nos 

termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, a eventual homologação do plano de 

recuperação judicial importa na novação dos créditos sujeitos a ele. Nesta toada, 

as premissas de atualização da dívida trazidas pelo plano passarão a incidir sobre o 

montante dos débitos, não cabendo sua atualização contínua durante o processo 

de recuperação. 

Ademais, tem-se que, por força do art. 49 da LRE, que dispõe estarem sujeitos todos 

os créditos vencidos e vincendos à data do pedido, sendo correta a relação das 

demais notas pelo seu valor de face, vez que não vencidas no dia do pedido de 

recuperação judicial. 

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: 

 

        Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de 

credores: 

[...] 

        IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de 

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

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Parcialmente procedente, para majorar o valor da nota de 

nº 2591 para R$ 4.034,55  e da nota de nº 2604 para R$ 

1.585,11, mantendo os valores das demais notas incólumes. 

Valor total de R$ 20.452,61 

Conclusão 2: Alterada a classificação do credor para Classe IV (credor 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte). 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: MICRO_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Micro Optica Comercial Ltda. EPP 

CNPJ: 38.955.548/0001-68 

Endereço: Rua Prof. Eneas de Siqueira Neto, 105, Jardim das Imbuias 

Cidade: São Paulo UF SP 

País: Brasil CEP 04.829-300 

Enviado por: Iara Elisabeth Zechner Degelseger 

E-mail contato: financeiro@microoptica.com.br 

 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Aplicação de juros à nota fiscal, até a data da 

divergência 

Solicitação 2: Inclusão das custas com a realização de protesto da nota 

fiscal 

 

b. ANÁLISE: 

 

O crédito da credora consta na lista apresentada pela recuperanda, no valor de 

face da nota fiscal de nº 4351, qual seja, R$ 15.895,00, vencida em 27/11/2015. A 
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divergente pretende a atualização do valor, em R$ 238,41, bem como inclusão das 

custas realizadas para protesto do título. 

Ocorre que o art. 9º, II da Lei 11.101/2005 preconiza que a habilitação ou 

divergência de crédito conterá o valor do crédito até a data da decretação da 

falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 

Assim, o pleito de atualização até a data da divergência não merece prosperar, 

limitando-se à atualização do valor da nota, tão somente até a data do pedido de 

recuperação judicial (06/12/2015). 

A atualização é diminuta, mormente pela proximidade entre a data do vencimento 

e a data do ingresso do processo recuperacional, passando a nota a figurar na lista 

de credores com os seguintes valores: 

Nota Fiscal nº 4351 – R$ 16.077,79 

Tal fato não significa que o crédito da credora jamais será atualizado – como, nos 

termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, a eventual homologação do plano de 

recuperação judicial importa na novação dos créditos sujeitos a ele. Nesta toada, 

as premissas de atualização da dívida trazidas pelo plano passarão a incidir sobre o 

montante dos débitos, não cabendo sua atualização contínua durante o processo 

de recuperação. 

No tocante à inclusão do valor gasto com o protesto do título, igualmente não 

merece prosperar no presente caso. 

É que o título foi levado à protesto em 08/12/2015, e, portanto, após o ingresso com 

o pedido de recuperação judicial. Assim, não se pode exigir da recuperanda no 

bojo do processo recuperacional o ressarcimento com o gasto. 

É que o art. 49 da Lei 11.101/2005 é expresso ao sujeitar à recuperação os valores 

existentes na data do pedido, vencidos ou vincendos. O protesto realizado após a 

data do pedido, obviamente, não existe retroativamente, não adentrando o 

concurso de credores recuperacional. 

Ademais, o interesse da credora no protesto se esvai com o reconhecimento do 

valor por parte da recuperanda, sendo defeso à esta, inclusive, que o quite senão 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial.  

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 como microempresa ou empresa de 

pequeno porte.  

 

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

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Parcialmente procedente o pedido de atualização dos 

valores, tão somente até a data do pedido de 

recuperação judicial (06/12/2015), passando a constar no 

valor de R$ 16.077,79. 

Conclusão 2: Improcedente o pleito de inclusão dos gastos com o 

protesto da nota fiscal, vez que realizado após o pedido de 

recuperação judicial (08/12/2015), e portanto não sujeito 

aos seus efeitos, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. 

Conclusão 3: Reclassificado o credor como integrante da Classe IV 

(Credor Microempresa e Empresa de Pequeno Porte). 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: MUSAS_C3_WHB-AJ_ADHC-22032016 

[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:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Musashi do Brasil Ltda. 

CNPJ: 10.963.007/0001-62 

Endereço: Av. Antônio Vicente Novelino, nº 111, Pancó 

Cidade: Igarassu UF PE 

País: Brasil CEP  

Enviado por:  

E-mail contato:  

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: A credora relata que o valor correto de seu crédito é de 

639.800 (atualizado até a data do pedido, R$ 671.228,16) . 

Ressalta que estão equivocados todos os títulos 

relacionados na lista de credores, sendo corretos os de nº 

302342-2, 302343-2, 303240-2, 303241-2, 303242-2, 303243-2, 

303244-2, 303245-2, 304091-2, 304093-2, 304097-2, 304102-2, 

304103-2, 304104-2, 408905-2, 308909-2, 308910-2, nos 

valores respectivos de R$ 31.900,00, R$ 31.900,00, R$ 

51.400,00, R$ 51.400,00, R$ 31.900,00, R$ 31.900,00, R$ 

31.900,00, R$ 31.900,00, R$ 51.400,00, R$ 51.400,00, R$ 

31.900,00, R$ 31.900,00, R$ 31.900,00, R$ 31.900,00, R$ 

51.400,00, R$ 31.900,00, R$ 31.900,00. 
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b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Requisitadas informações à recuperanda, esta informou que 

pelo fornecedor sempre fornecer notas de valores iguais 

(mesmo produto), o que ocorreu foi equívoco no lançamento 

da baixa das notas no sistema. Ainda, que a divergente omitiu 

uma nota de devolução não relacionada, estando correto o 

valor relacionado na lista. 

Analisando a nota de devolução apresentada, observa-se que 

não pode se afirmar sobre qual das notas fiscais se refere a 

nota, bem como não veio acompanhada de assinatura do 

credor de recebimento do produto devolvido.  

Nesta toada, admitido o equívoco por parte da recuperanda, é 

de ser deferida a nova relação dos débitos com as datas de 

emissão/vencimento apresentadas pela credora, bem como a 

atualização apresentada, vez que realizada até a data do 

pedido. Assim, é procedente a divergência, para arrolar o 

credor no valor de R$ 671.228,16. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Arrola-se o credor no valor de R$ 671.228,16 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: OFICINA_C4_WHB-AJ_ADHC-220316 
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do 
arquivo] 
 
Análise feita por: : Lucas Dezordi Data: 22/03/16 
Revisado por:  Data:  

 
Recuperanda: WHB Fundição S.A. 
Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 
Credor: OFICINA MECANICA KM LTDA 
CNPJ: 76.238.591/0001-00 
Endereço: RUA  ANNE FRANK,  1410, VILA HAUER 
Cidade: CURITIBA UF PR 
País: BRASIL CEP 81610-020 
Enviado por: Ricardo Maebayashi 
E-mail contato: ricardo.maebayashi@terra.com.br 

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim  (  ) Não 
 
a. SOLICITAÇÕES: 
 
Solicitação 1: Alterar o crédito da Classe III para a Classe IV 
Solicitação 2:  
Solicitação 3:  
Solicitação 4:  
Solicitação 5:  

 
b. ANÁLISE: 
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Análise 1: Foi enviado o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita 

Federal, emitido em 22/02/2016, com a informação de EPP – 
Empresa de Pequeno Porte. 

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

 
c. CONCLUSÃO: 
 
Conclusão 1: Alterar a classificação do crédito da referida empresa para 

a Classe IV.  
Os créditos não estavam vencidos, por isso, não foram 
atualizados. 

Conclusão 2:  
Conclusão 3:  
Conclusão 4:  
Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: M.R.HEUKO_IV_WHB-AJ_ADHC-170316 
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do 
arquivo] 
 
Análise feita por: Evelin Murawski Data: 17/03/16 
Revisado por:  Data:  

 
Recuperanda: WHB Fundição S.A. 
Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 
Credor: OLSKA COM.E REPRE. DE MAQ.IND. LTDA EPP 
CNPJ: 21.566.430/0001-45 
Endereço: AL.  PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 4355 
Cidade: ATIBAIA UF SP 
País: BRASIL CEP 12947-000 
Enviado por: Neto Brasilie 
E-mail contato: neto@roncoletta-advogados.com.br 

 
 
a. SOLICITAÇÕES: 
 
Solicitação 1: Pede inclusão da NF. 167 no valor de R$16.352,55. 
Solicitação 2:  
Solicitação 3:  
Solicitação 4:  
Solicitação 5:  

 
b. ANÁLISE: 
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Análise 1: Comparado a listagem fornecida pela WHB, confirmado que a 

nota fiscal solicitadas para habilitação, não constavam na lista 
de credores. 
Devedor: O devedor concordou com a inclusão da NF. 167 no 
valor de R$16.352,55. 

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

 
c. CONCLUSÃO: 
 
Conclusão 1: Corrigir o valor na lista de credores incluindo a NF. 167 no 

valor de R$16.352,55. Passando de R$ 81.273,17 para R$ 
97.625,72 

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. 

Conclusão 3:  
Conclusão 4:  
Conclusão 5:  
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Anexo I 
Atualizações 

 
 
 

Título Emissão Vencim.  Vlr. Aberto Dias em 
atraso

 Juros de 
mora  Multa  Correção 

TJPR Valor atualizado Data limite Juros / 
dia Multa Mês TJPR

161 06/11/2015 25/11/2015 81.273,17          11          298,00   1.625,46  690,82    83.887,46             06/12/2015 0,03% 2% 11,00      2,5403836
167 23/11/2015 23/12/2015 16.352,55          17-          -          327,05     -           16.679,60             12,00      2,5619769

42.344 -          -            -           -                         1,00         2,4126109
TOTAL 97.625,72          100.567,06          
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

  

Análise feita por: Sérgio Wyatt Data: 03/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Pinheiro Guimarães Advogados 

CNPJ: 42.591.727/0001-30 

Endereço: Av. Rio Branco, 181, 27º andar 

Cidade: Rio de Janeiro UF RJ 

País: Brasil CEP 20040-918 

Enviado por: Guilherme B. Barros 

E-mail contato:  

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação: Correção na classificação do crédito. 

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise: Crédito decorrente de contrato de prestação de serviços 

advocatícios. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Referida divergência deve prosperar vez que os honorários advocatícios equivalem 

à verba trabalhista por se constituir em verba alimentar conforme é a interpretação 
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da Lei feita pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode ver, a exemplo no 

Recurso Especial nº 1.377.764-MS, DJ 29.08.2013, na relatoria da MM. Min. Nancy 

Andrighi, in verbis: 

“(...) 

3- Da natureza dos honorários advocatícios e de sua 

sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 

A despeito do que foi até aqui exposto, é necessário 

rememorar que a Corte Especial deste Tribunal firmou 

entendimento no sentido de que os honorários 

advocatícios, tanto os contratualmente pactuados como 

os de sucumbência, possuem natureza alimentar. É o que 

se depreende do julgamento dos EREsp 724.158⁄PR, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, DJe 08⁄05⁄2008, e EREsp 

706.331⁄PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 

31.03.2008. 

De outro lado, também é certo que o STJ (sobretudo no 

âmbito desta Terceira Turma), ao se deparar com a 

questão atinente à ordem de classificação dos créditos 

em processos de execução concursal, tem conferido aos 

honorários advocatícios tratamento análogo àquele 

dispensado aos créditos trabalhistas. Nesse sentido, 

confiram-se o REsp 988.126⁄SP, minha relatoria, Terceira 

Turma, DJe 06⁄05⁄2010, e o REsp 793.245⁄MG, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, DJ 16⁄04⁄2007.” 
 

Essa posição da jurisprudência decorre do reconhecimento de que tanto honorários advocatícios 

quanto créditos de origem trabalhista constituem verbas que ostentam a mesma natureza alimentar. 

Como consequência dessa afinidade ontológica, impõe-se dispensar-lhes, na espécie, tratamento 

isonômico, de modo que aqueles devem seguir os ditames aplicáveis às quantias devidas em virtude 

da relação de trabalho. 

Ademais, cumpre assinalar que o próprio Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906⁄1994), em seu art. 24, 

prevê a necessidade de habilitação dos créditos decorrentes de honorários quando se constatar a 

ocorrência de "concurso de credores, falência, liquidação extrajudicial, concordata ou insolvência 

civil”. 

É importante ressaltar que referido estatuto é anterior à publicação da Lei recuperacional, de modo 

que não se poderia exigir que se vislumbrasse o destino diferentes dos honorários advocatícios 

contratados nas hipóteses de concessão de recuperação judicial. 

Portanto, os créditos derivados de honorários advocatícios contratados, devem ser reclassificados 

como de natureza trabalhista. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: PONTO_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Ponto D’Agua Comércio de Utilidades do Lar Ltda. ME 

CNPJ: 84.992.312/0001-19 

Endereço: Rua Francisco Nunes, 225, Rebouças 

Cidade: Curitiba UF PR 

País: Brasil CEP 80.215-000 

Enviado por: Silvia E. F. de Mendonça 

E-mail contato: Silvia@vemag.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: O credor suscita a imprecisão na relação da Nota Fiscal 

de nº 2907, alegando que a mesma foi relacionada em 

valor R$ 100,00 (cem reais) superior ao real. 

 

b. ANÁLISE: 

 

O crédito da requerente está relacionado como sendo de R$ 1.737,50, referente às 

notas fiscais de nº 2905 (R$ 460,00), nº 2906 (R$ 645,00) e nº 2907 (R$ 632,50). Em sua 

divergência, alega apenas que a nota de nº 2907 está equivocadamente 

relacionada, sendo o valor correto de R$ 532,50. 

Das cópias dos referidos títulos, tem-se que assiste razão ao credor, tendo realmente 

o valor da nota sido transcrito equivocadamente na lista de credores. 
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Assim, é procedente a divergência, para manter na lista de credores tão somente o 

valor de R$ 1.637,50. 

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. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Procedente a divergência, para minorar o crédito do 

divergente para R$ 1.637,50 

Conclusão 2: Reclassificado o credor como integrante da Classe IV 

(Credor Microempresa e Empresa de Pequeno Porte). 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: PROSS_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Prosegur Sistema de Segurança Ltda. 

CNPJ: 74.224.163/0022-19 

Endereço: Rua Taquari, 81, Loja 15, Alphaville Graciosa 

Cidade: Pinhais UF PR 

País: Brasil CEP 83.327-070 

Enviado por: Rodrigo Cardoso Biazioli e Rodrigo Silva Ferreira 

E-mail contato:  

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Ratifica o crédito lançado na lista de credores da 

recuperanda. 

 

b. ANÁLISE: 

O crédito esta relacionado na monta de R$ 126.509,82. O credor ratifica o crédito 

lançado. Todavia, observou-se a ausência de atualização, o que se faz neste 

momento: 

 

NF Vencimento Valor Valor Atualizado 

4171 24/11/2015 R$ 92,00 R$ 94,99  
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4172 24/11/2015 R$ 162,40 R$ 167,68  

4173 24/11/2015 R$ 206,79 R$ 213,51  

4384 24/11/2015 R$ 92,00  R$ 94,99  

4385 24/11/2015 R$ 206,79 R$ 213,51  

4668 02/12/2015 R$ 92,00 R$ 93,96  

4669 02/12/2015 R$ 206,79 R$ 211,20  

5141 21/10/2015 R$ 57.260,08 R$ 60.151,11  

5204 30/11/2015 R$ 57.439,78 R$ 59.191,69  

5205 30/11/2015 R$ 10.676,50 R$ 11.002,13  

80097 24/11/2015 R$ 23,00 R$ 23,75  

80098 24/11/2015 R$ 51,69 R$ 53,37  

TOTAL - R$ 126.509,82 R$ 131.511,90  

 

Assim, é o valor total do credor de R$ 131.511,90. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Atualização do valor até a data do pedido. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: PROSV_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Seguranças 

CNPJ: 17.428.731/0081-10 

Endereço: Rod. BR 116 KM 102, nº13.876 Vila Fany 

Cidade: Curitiba UF PR 

País: Brasil CEP 81.690-200 

Enviado por: Rodrigo Cardoso Biazoli e Rodrigo Silva Ferreira 

E-mail contato:  

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Requer a retificação da razão social da empresa na lista 

de credores, onde consta Prosegur Brasil S/A Prosegur Brasil 

S/A 

 

b. ANÁLISE: 

A credora concorda com o crédito arrolado na lista de credores (R$ 138.389,08), 

requerendo apenas a retificação da razão social descrita para Prosegur Brasil S/A – 

Transportadora de Valores e Seguranças. Junta contrato social e cartão CNPJ da 

empresa, demonstrando a correta razão social. 

Merece deferimento, para alteração do nome da empresa.  

Todavia, observou-se a ausência de atualização dos valores, o que se faz neste 

momento: 
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NF Vencimento Valor Valor Atualizado 

30657 09/09/2015 R$ 189,79 R$ 202,78 

31832 21/10/2015 R$ 69.099,64 R$ 72.588,44 

32830 30/11/2015 R$ 69.099,64 R$ 71.207,18 

TOTAL - 138.389,08 R$ 143.998,40 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Procedente a divergência, alterando a nomenclatura da 

credora para Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores 

e Seguranças. Atualizado o valor para R$ 143.998,40 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: RACING_C3_WHB-AJ_ADHC-220316 

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

arquivo] 

 

Análise feita por: : Lucas Dezordi Data: 22/03/16 

Revisado por: Jeferson Gimenez Data: 11/04/16 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: RACING CONSULTORIA TECNICA E COM LTDA. 

CNPJ: 03.446.922/0001-15 

Endereço: ESTRADA DO CERNE, PR/090 N19100 

Cidade: CAMPO MAGRO UF PR 

País: BRASIL CEP 83535-000 

Enviado por: Paola Marceli de Paula Silva 

E-mail contato: Paola.silva@racinggroup.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Atualização do crédito de NF 11993 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 
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Análise 1: A referida NF foi atualizada pela Multa de 2%, Juros de Mora 

simples de 1% e Correção pela TJPR para os títulos vencidos até 

a data do pedido de RJ.  

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Considerar o valor atualizado para R$ 9.803,79 

Conclusão 2:  

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: REALF_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Realfix Indústria e Comércio de Tintas e Vernizes Ltda. 

CNPJ: 73.244.626/0001-17 

Endereço: Rua Paranavaí, nº 1532, Vila perneta 

Cidade: Pinhais UF PR 

País: Brasil CEP 83.324-390 

Enviado por: Lourdes Valoto Vieira 

E-mail contato: admin@realfix.com.br 

 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Majoração do valor para R$ 169.965,60, com inclusão da 

Nota Fiscal nº 053418, no valor de R$ 27.645,60 

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Em consulta à recuperanda, esta concordou com a inclusão da 

nota fiscal apresentada pela divergente, o que motiva a 

procedência do pedido. 

Todavia, observou-se que parte dos títulos vencidos antes da 

data do pedido (06/12/2015) não foram atualizados, o que se 
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faz neste momento: 

 

NF Vencimento Valor Valor 

Atualizado 

52085 06/11/2015 R$ 27.645,60 R$ 28.709,96 

52246 13/11/2015 R$ 4.092,00 R$ 4.239,99 

52478 25/11/2015 R$ 27.645,60 R$ 28.534,87 

TOTAL - R$ 59.383,20 R$ 61.484,82 

 

Somados aos demais títulos com vencimento posterior à data 

do pedido, tem-se que é o crédito do credor de R$ 171.436,52. 

 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Procedente a inclusão da nota fiscal, com a atualização 

dos valores vencidos antes da data do pedido, para um 

total de R$ 171.436,52 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: RESIV_C4_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: RESIVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIAS ELETRICAS 

LTDA - ME  

CNPJ: 73.076.168/0001-54 

Endereço: Rua Guilherme Boldt, 160, Pirabeiraba 

Cidade: Joinville UF SC 

País: Brasil CEP 89.239-260 

Enviado por: Michelle Cristine Accácio 

E-mail contato: financeiro@cr-resistencias.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Atualização do valor, até a data da divergência 

 

b. ANÁLISE: 

A credora divergente pleiteia a atualização até a data de 02/02/2016 do crédito 

constante da lista de credores, na monta de R$ 11.028,00.  

A dívida é lastreada na nota fiscal de nº 13749, pactuada para pagamento em 

duas parcelas de R$ 5.514,00, com vencimento respectivo em 08/01/2016 e 

27/01/2016. 

O art. 9º, II da Lei 11.101/2005 preconiza que a habilitação ou divergência de 

crédito conterá o valor do crédito até a data da decretação da falência ou do 

pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 
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Vencidos os créditos tão somente após a data do pedido de recuperação, em 

06/12/2016, não há o que se falar em atualização para fins de quadro-geral de 

credores. 

Tal fato não significa que o crédito da credora jamais será atualizado – como, nos 

termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, a eventual homologação do plano de 

recuperação judicial importa na novação dos créditos sujeitos a ele. Nesta toada, 

as premissas de atualização da dívida trazidas pelo plano passarão a incidir sobre o 

montante dos débitos, não cabendo sua atualização contínua durante o processo 

de recuperação. 

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: Mantido o crédito no valor relacionado, ante a nota ter 

data de vencimento posterior ao pedido de recuperação. 

Conclusão 2: Alterada a classe do credor para Classe IV (Credor 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte). 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: RIMAI_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Rima Industrial S/A 

CNPJ: 18.279.158/0001-08 

Endereço: Distrito Industrial de Bocaiuva, S/N 

Cidade: Bocaiuva UF MG 

País: Brasil CEP 39.390-000 

Enviado por: Max Lansky 

E-mail contato:  

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Ratifica o crédito lançado na lista de credores da 

recuperanda. 

 

b. ANÁLISE: 

 

O crédito esta relacionado na monta de R$ 207.975,60. Observa-se que o título de 

nº 29.826 tem data de vencimento anterior à data do pedido, de modo que se 

atualiza o valor neste momento: 

 

NF Vencimento Valor Valor Atualizado 
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29.826 02/12/2015 R$ 103.987,80 R$ 104.126,45 

TOTAL - R$ 103.987,80 R$ 104.126,45 

 

Assim, é o crédito total de credor de R$ 210.194,01. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Atualização de um dos títulos do credor, majorando-se o 

crédito para R$ 210.194,01. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: SAINT GLOBAIN_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: 11/04/16 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção 

Ltda 

CNPJ: 00.450.887/0007-05 

Endereço: RUA  ANTONIO  MATHEUS SOBRINHO,  120 

Cidade: VINHEDO UF SP 

País: BRASIL CEP 13280-000 

Enviado por: Adriana Carla Bianco 

E-mail contato: adriana.bianco@rudgeleite.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Pede a correção da razão social de "SAINT GOBAIN 

CERÂMICAS & PLÁSTICOS LTDA" para "Saint-Gobain do 

Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda."  

Solicitação 2: Pede a correção do CNPJ de “00.450.887/0007-05” para 

“61.064.838/0114-10” 

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  
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b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Analisando a nota fiscal verificamos que a razão social estava 

de acordo com o solicitado pelo credor.  

Análise 2: Analisando a nota fiscal verificamos que o cnpj destacado na 

nf. estava de acordo com o solicitado pelo credor. 

Análise 3: Para os créditos vencidos até a data do pedido da RJ 

consideramos juros simples de mora de 1% ao mês, multa de 2% 

e correção monetária pela tabela do TJPR.  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Alteramos a razão social na lista final. 

Conclusão 2: Alteramos o CNPJ na lista final. 

Conclusão 3: O valor atualizado crédito é de R$  39.738,57 

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  

 

 

 



   

   

    
  

 

 

SCEII_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016 pg. 1     

     

Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: SCEII_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016   

 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: SCE II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-

Padronizados 

CNPJ: 15.656.321/0001-16 

Endereço: Av. Presidente Wilson, 231, Andar 11, 13 e 17 (Parte), Centro 

Cidade: Rio de Janeiro UF RJ 

País: Brasil CEP 20.030-905 

Enviado por: Tatiana Flores Gaspar Serafim 

E-mail contato: tflores@pvg.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Exclusão do Quadro-Geral de Credores, alegando ser a 

origem do crédito cessão de direitos creditórios 

perfomada e perfectibilizada. 

 

b. ANÁLISE: 

A divergente está relacionada na lista de credores da Classe III da recuperação 

judicial, no montante de R$ 3.999.999,98, sem indicação do instrumento que 

originou tal crédito. 
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Alega que o valor advém de cessão de crédito performada entre as partes, para 

cessão dos direitos creditórios futuros que a recuperanda detém em face da 

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. 

Alega que a cessão definitiva do crédito torna a cessionária titular definitiva do 

direito creditório, e não credora da recuperanda apta a ingressar no concurso de 

credores recuperacional.  

Junta o instrumento particular de promessa de cessão e aquisição de direitos 

creditórios e outras avenças, firmado entre as partes, acompanhado do Anexo I – 

Termo de Cessão de Direitos Creditórios Futuros (não numerado e sem data), Anexo 

A, minutado e sem discriminação das cláusulas pactuadas, apenas rubricado; e 

Anexo II, minutado e apócrifo pela recuperanda. Anexo A a este último, igualmente 

apócrifo e minutado. 

A irregularidade dos instrumentos acessórios ao principal, todavia, não invalida este: 

ficou suficientemente comprovada pelo credor a operação realizada entre as 

partes, qual seja, de promessa de cessão dos direitos creditórios a serem recebidos 

da Volkswagen, cuja contrapartida seria paga, nos termos da clausula 2 e incisos, 

mediante apuração do valor  mensal que a recuperanda teria a receber.  

Não há, prima facie, valor pactuado fixo, ou sequer estaria recindido o contrato na 

data do pedido de recuperação (ou mesmo por força deste, conforme anotação 

feita às cláusulas 4.1, “k” e 5.2 do instrumento). Estaria, portanto, plenamente 

vigente, obrigando ambas as partes aos seus ditames futuros, o que estaria 

efetivamente ocorrendo, conforme pode se auferir das Notificações de 

Conciliação juntadas pela divergente, emitidas em data inclusive posterior à da 

recuperação. 

Vale ressaltar que, por terem sido firmados de forma minutada, ficaria impossível a 

apuração de eventual saldo devido à divergente por descumprimento do termo de 

cessão – a análise fica, todavia, prejudicada pelo pleito se resumir à exclusão total 

do contrato de promessa de cessão de direitos creditórios da lista de credores. Tal 

fato não implica na possibilidade de cobrança de valor atrasado por parte da 

divergente, gerado antes da data do pedido, senão por meio do cumprimento do 

plano de recuperação judicial. 

Pois bem. A relação jurídica existente entre as partes a de pura cessão de direitos 

creditórios, regulada pelos artigos 286 e ss. do Código Civil, em que a deviergente 

adquire, a título oneroso e definitivo os direitos sobre os recebíveis cedidos, 

assumindo a condição de titular dos mesmos. 

Não se trata, portanto, de oferta dos direitos creditórios como garantia em caso de 

eventual inadimplemento de contrato de mútuo, o que justificaria (em tese) a 

inclusão da divergente no rol de credores, mas de cessão definitiva dos direitos 

creditórios, perfectibilizada anteriormente ao pedido de recuperação judicial, com 

a transferência definitiva da titularidade dos direitos creditórios à divergente. 
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Inexistente saldo devedor por parte da recuperanda para com o Fundo divergente 

(uma vez que, inclusive, permaneceria ressarcindo futuramente a recuperanda nos 

termos do contrato firmado), com inclusive reconhecimento expresso por parte 

daquele em ser a dívida inexistente, não aparenta existir razão para manter o valor 

no rol de credores. 

Ademais, o instrumento principal, que definiu a existência da relação entre as 

partes, está suficientemente revestido das formalidades exigidas pelo art. 288 do 

código civil, sendo, na opinião desta Administradora, eficaz perante terceiros 

(notoriamente, os demais credores da recuperanda). 

Vale ressaltar, entendimento similar ecoa nos tribunais pátrios: 

 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Determinação para que o fundo de investimento em 

direito creditórios não-padronizados deposite nos autos os valores relativos aos 

créditos supostamente entregues em garantia fiduciária de mútuo. Alegação 

do fundo de inexistência de contrato de mútuo garantido por cessão 

fiduciária de direitos creditórios. Decisão reformada. Contrato de cessão de 

crédito. Art. 286 CC. Securitizadoras e fundos de investimento que adquirem 

dos cedentes, a título definitivo e oneroso, créditos representados por títulos, 

pagando por isso soma em dinheiro. Inaplicabilidade do art. 49 § 3º da LRF, do 

art. 1361 § 1º do CC ou das súmulas TJSP nº 60 e 62. Recurso provido. 

“Situação diversa haveria se houvesse sido firmado instrumento conferindo ao 

securitizador a qualidade de proprietário fiduciário dos títulos entregues em 

troca de dinheiro. Não sendo essa a hipótese, não se mostra razoável 

surpreender o faturizador ou o securitizador, tratando o contrato por ele 

firmado como mútuo garantido por cessão fiduciária de títulos de crédito. 

Como defende a agravante, por meio do contrato firmado houve a cessão 

definitiva e onerosa dos direitos de crédito representados pelos títulos.” 

(TJ-SP - AI: 20575003920138260000 SP 2057500-39.2013.8.26.0000, Relator: Teixeira 

Leite, Data de Julgamento: 20/03/2014, 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Data de Publicação: 27/03/2014) 

 

Assim, reconhecida a inexistência do débito por parte da divergente, e não 

havendo notícia de eventual rescisão contratual do instrumento particular de 

promessa de cessão e aquisição de direitos creditórios e outras avenças, estando 

este em pleno efeito mesmo após o pedido de recuperação judicial, nos 

posicionamos pela exclusão do crédito controvertido da lista de credores. 

 

c. CONCLUSÃO: 
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Conclusão 1: Reconhecida a inexistência do débito por parte da 

divergente, e não havendo notícia de eventual rescisão 

contratual do instrumento particular de promessa de cessão 

e aquisição de direitos creditórios e outras avenças, 

estando este em pleno efeito mesmo após o pedido de 

recuperação judicial, nos posicionamos pela exclusão do 

crédito controvertido da lista de credores. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: SERMA_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 Data: 11/04/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Sermat Servicios SMI Argentina S/A 

CNPJ:  

Endereço: Félix Frias 14, piso 3º, Dpto. “C”, Bº General Paz Norte 

Cidade: Córdoba UF  

País: Argentina CEP  

Enviado por: Dario Marchisio 

E-mail contato: Dario.marchisio@sermatservicios.com.ar 

 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: A credora envia divergência, que a Nota nº 174, arrolada 
pela recuperanda em seu rol inicial, não é devida, uma 
vez que foi emitida pela credora a outro cliente; Não 
obstante, aduz que foram omitidas 16 notas na lista, que 
somadas alcançam U$ 43.544,77. 

Solicitação 2: Requer que os valores passem a constar em dólar 
americano na lista de credores.  

 

b. ANÁLISE: 
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Análise 1: A divergente acostou, com seu pleito, cópia das notas 171,179, 
180, 181, 193, 197, 203, 206, 210, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 
nos valores respectivos em dólares americanos de U$ 6.302,62, 
U$ 6.493,93, U$ 2.228,48, U$ 2.489,63, U$ 905,32, U$ 2.106,61, U$ 
3.422,98, U$ 3.225,00, U$ 4.683,29, U$ 2.342,62, U$ 826,45, U$ 
3.225,00, U$ 1.131, 65, U$ 2.019,56, U$ 1.062,01 e U$ 1.079,42, num 
total de U$ 43.544,57.  

De antemão, insta salientar que as notas de nº 171, 179, 180, 
181, 193 e 197 foram encaminhadas de forma ilegível, não 
sendo possível auferir as alegações do credor. Assim, não é 
possível a acolhida da pretensão. 

Quanto às demais, de fato, se observa das notas acostadas 
que as mesmas tem sua data de emissão anterior à data do 
pedido (06/12/2015), sendo a mais tardia emitida em 
30/11/2015, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido de 
inclusão destas no rol de credores, no valor correspondente em 
dólares americanos de face (uma vez que todas as notas tem 
como data de vencimento 24/04/2017), qual seja, U$ 23.017,98 

De igual teor merece guarida o pleito de exclusão da nota de 
nº 174, confessa como indevida pela credora.  

 

Análise 2: Quanto ao pleito de conversão dos valores já arrolados para 
dólares americanos, temos pela impossibilidade de apreciação 
do mesmo. Não obstante as notas apresentadas indiquem que 
as relações entre a credora e a recuperanda sejam realizadas 
na referida moeda, não foram apresentadas as notas já 
arroladas no valor em dólares, não sendo possível a auferição 
da taxa de câmbio a ser utilizada. 

Por fim, tem-se que devem ser atualizados os valores constantes 
da lista de credores, com a exclusão da nota de nº 174, 
somando, portanto, R$ 752.899,17, conforme se aufere no do 
cálculo anexo. 

 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Deferimento parcial da divergência, passando a credora a 
figurar na lista de credores, na Classe III, com o crédito de 
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U$ 23.017,98 (vinte e três mil e dezessete dólares americanos 
e noventa e oito centavos de dólar) e R$ 752.899,17 
(setecentos e cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e 
nove reais e dezessete centavos), com exclusão da nota de 
nº 174 e com indeferimento do pedido de conversão do 
valor já constante da lista de credores, por ausência de 
documentação a embasar o pedido. 
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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 Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: SGS LABMAT-ANALISES E ENSAIOS DE MATERIAIS LTDA 

CNPJ: 02.918.961/0005-39 

Endereço: RUA PALMARES, 329, 

Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF PE 

País: Brasil CEP 54518-260 

Enviado por: Marcelo Bohnert 

E-mail contato: Marcelo.Bohnert@sgs.com 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Credor solicita habilitação de NF 125, emitida em 22/10/15 

no valor de R$ 3.333,00. 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 
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Análise 1: Conferido a referida nota com a listagem de credores 

elaborada pela recuperanda e constatado que não se 

encontra a mesma. Solicitado e recebido do credor 

comprovantes comprobatórios da aquisição/ prestação do 

serviço referente da nota. 

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Inclusão da NF 125 de valor de R$ 3.333,00 e por 

consequência, do credor, na listagem geral de credores. 

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 

final desse crédito em R$ 3.454,65 

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: SIDER_C3_WHB-AJ_ADHC-23032016 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: SIDEROS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA 

CNPJ: 68.272.657/0001-41 

Endereço: Rua Estevão Baiano, 855, Campo Belo 

Cidade: São Paulo UF SP 

País: Brasil CEP 04.624-002 

Enviado por: Nathan Phintener 

E-mail contato:  

 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Ratifica o crédito lançado na lista de credores da 

recuperanda. 

 

b. ANÁLISE: 

 

O crédito esta relacionado na monta de R$ 34.954,74. O credor ratifica o crédito 

lançado. No entanto, atualiza-se o valor neste momento: 

 

NF Vencimento Valor Valor Atualizado 
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5039 26/11/2015 R$ 34.954,74 R$ 35.368,37 

TOTAL - R$ 34.954,74 R$ 35.368,37 

 

Assim, majora-se o valor para R$ 35.368,37. 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Atualização do valor até a data do pedido, R$ 35.368,37. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: SMS BRA_C3_WHB-AJ_ADHC-080416 

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

arquivo] 

 

Análise feita por: : Lucas Dezordi Data: 22/03/16 

Revisado por: Jeferson Gimenez Data: 11/04/16 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: SMS MEER METALURGIA DO BRASIL LTDA 

CNPJ: 11.116.343/0001-32 

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO 1030  -  8°ANDAR  - CJ 803 

Cidade: BARUERI UF SP 

País: BRASIL CEP 06454-000 

Enviado por: Fernando Sperlongo Patrian 

Advogado – Recuperação de Crédito 

E-mail contato: fernando.patrian@braganascimento.com.br 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Incluir a NF 000281 emitida em 11/03/2015 com 

vencimento em 10/04/2015, no valor de R$ 17.720,00. 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  
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b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: O credor enviou a referida NF em 29/03/2016. Constatado que 

não se encontra listada pela recuperanda. 

Análise 2: Para os créditos vencidos até a data do pedido da 

recuperação judicial calculamos 1% de juros simples de mora 

ao mês, multa de 2% e correção monetária pela tabela do 

TJPR. 

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Acrescentar a NF n. 000281 emitida em 11/03/2015 com 

vencimento em 10/04/2015, atualizando todas as NF em 

abertas e vencidas, totalizando um valor de R$  

1.312.602,85. 

Conclusão 2:  

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  

 



   

   

    
  

 

 

SMS GROUP_C3_WHB-AJ_ADHC-230316 pg. 1     

     

Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: SMS GROUP_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: 22/03/16 

Revisado por: Jeferson Gimenez Data: 11/04/14 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: SMS ELOTHERM GMBH e SMS MEER (SMS GROUP GMBH) 

CNPJ:  

Endereço: INDERFLEUTE 2 

Cidade: REMSCHEID UF  

País: ALEMANHA CEP  

Enviado por: Heike Dehmer 

E-mail contato: Heike.Dehmer@sms-group.com 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Incluir as Invoicers n. 90058918 e 90066495 com os 

respectivos valores EUR 11.235,70 e EUR 37.248,77 e suas 

correções conforme contrato. 

Considerar as empresas SMS ELOTHERM GMBH e SMS MEER 

como grupo econômico: SMS GROUP GMBH 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  
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b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Comparado com a listagem da recuperanda essas notas não 

estão relacionadas.  

Em contato com a recuperanda fomos informados de que a 

Invoice 90058918 já está listada pelo número do documento 

242125. A invoice 90066495 a recuperanda informou que não se 

encontra em seu sistema. Porém o credor nos enviou os pedidos 

de compras o contrato de prestação de serviços e os juros de 

default, com base na Court of Arbitration in Zurich, Suíça. 

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Foi informado que a SMS MEER a qual foi fundida, em 1º de 

setembro de 2015, formando o SMS Group GmbH. Com isso, 

considerar apenas um credor internacional da SMS. 

Conclusão 2: Considerado a inclusão da Invoice 90066495 de EUR 

37.248,77. 

Conclusão 3: Com isso, considerar a dívida do SMS Group no valor total 

de EUR 49.359,14. 

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: SONA_C3_WHB-AJ_ADHC-120416 
[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fácil identificação); CX = classe; Data do 
arquivo] 

 

Análise feita por: Henrique Mahlmann Data: 12/04/2016 

Revisado por: Lucas J. N. Verde dos Santos Data: 12/04/2016 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH 

CNPJ: - 

Endereço: Papenberger Strasse 37 D-42859 

Cidade: Remscheid UF - 

País: Alemanha CEP - 

Enviado por: Jil-Sonja Rhein  

E-mail contato: Jil-Sonja.Rhein@sona-blw.com 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Que seja arrolado ao rol de credores o valor do crédito de 
€ 59.358,14 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e 
oito euros e quatorze centavos), em moeda original (Euro). 

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Compulsando-se as informações apresentadas pela credora, 
bem como a relação de credores fornecida pela própria 
recuperanda (em excel), tem-se que o valor alegado pela 
credora, em Euros, confere com o valor devido pela WHB, qual 
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seja, € 59.358,14 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e 
oito euros e quatorze centavos). 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Para que seja arrolado ao rol de credores a quantia de € 
59.358,14 (cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e 
oito euros e quatorze centavos), em moeda estrangeira de 
origem (Euro), ex vi do disposto no §2º do art. 50 da Lei 
11.101/2005. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: SOSERVI_C3_WHB-AJ_ADHC-220316 

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

arquivo] 

 

Análise feita por: : Lucas Dezordi Data: 22/03/16 

Revisado por: Jeferson Gimenez Data: 11/04/16 

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS L 

CNPJ: 09.863.853/0001-21 

Endereço: AV PAN NORDESTINA, 325 

Cidade: OLINDA UF PE 

País: BRASIL CEP 53010-210 

Enviado por: Frederico Dias Pereira (Adv. Procuração) 

E-mail contato: escritorio@defadv.com 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Os advogados solicitam a atualização dos títulos vencidos: 

13734 e 13735. 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 
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Análise 1: De acordo com a 1º Lista de Credores, a WHB informou: 

Título 13734, valor R$ 434,69, emissão 30/11/2015, vencimento 

17/11/2015. 

Título 13735, valor R$ 33.778,97, emissão 30/11/2015, vencimento 

17/11/2015. 

Total: R$ 34.213,66 

___________________________________________ 

Os advogados destacaram as seguintes informações e 

atualizações 

Título 13734, valor líquido R$ 3.816,53 e atualizado em R$ 

4.066,91. 

Título 13735, valor líquido R$ 31.952,54 e atualizado em R$ 

34.048,78 

Totalizando: R$ 38.115,70 

Enviado e-mail para WHB com o objetivo de conferir os valores 

dos títulos informados pelo Credor. Recuperanda retornou 

informando que os valores estavam informados incorretamente 

em sua lista por erro de digitação e informou quais deveriam ser 

os valores corretos: 

NF 13734  alterar valor de R$ 434,69 para  R$ 3.816,53 

NF 13735 alterar valor de R$ 33.778,97 para  R$ 31.952,54 

 

Sobre as atualizações refizemos os cálculos e consideramos 

multa de 2%, juros simples de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo TJPR, para os créditos vencidos até a data do 

pedido de RJ. Obtivemos valores diferentes dos informados pelo 

credor. 

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 
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Conclusão 1: O valor com atualização é de R$ 36.860,03. 

Conclusão 2:  

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: STERICYCLE_C3_WHB-AJ_ADHC-220316 

 

Análise feita por: : Evelin Murawski Data: 22/03/16 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: STERICYCLE GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAL 

CNPJ: 12.874.848/0001-29 

Endereço: AV FERNANDES VIEIRA,  130 

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES UF PE 

País: BRASIL CEP 54360-020 

Enviado por: Flavio Canduzini 

E-mail contato: flavio.canduzini@stericycle.com 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Credor enviou uma composição com os valores que tem direito ao 

crédito, porém em análise a numeração das NFs, verificamos que as 

mesmas divergem da numeração listada pelo devedor.  Porém o valor 

total do crédito são aproximados. 

Credor não enviou as cópias das notas fiscais. 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 
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Análise 1: Comparado a listagem fornecida pela WHB, verificamos que as 

numerações das notas fiscais divergem realmente, porém 

credor não enviou cópias das notas fiscais. 

 

Análise 2: Credor enviou composição dos valores com atualizações e 

informou em carta que foi realizada a correção dos valores 

conforme previsto em contrato entre as partes, porém não 

enviou o contrato para nossa análise. 

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Credor não enviou a cópia das notas fiscais, devendo, 

portanto, manter os valores listados pelo devedor. 

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 informado na lista de 

credores a data da petição da RJ pela WHB. Chegamos ao 

valor de R$ 87.450,98 que será o valor do crédito 

relacionado em nossa lista. 

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  

 

 

 

 

 

 

 



   

   

    
  

 

 

STERICYCLE LTDA _C3_WHB-AJ_ADHC-220316 pg. 3     

     

 

Anexo I 

Atualizações 

 

 

Título Emissão Vencim.  Vlr. Aberto 
Dias em 

atraso

 Juros de 

mora 
 Multa 

 Correção 

TJPR 
Valor atualizado Data limite

Juros / 

dia
Multa Mês TJPR

7594 05/03/2015 18/11/2015 300,00          17          1,70        6,00        2,55         310,25                   05/12/2015 0,03% 2% 11,00      2,5403836

7967 15/04/2015 18/11/2015 300,00          17          1,70        6,00        2,55         310,25                   11,00      2,5403836

8699 09/07/2015 09/08/2015 300,00          118       11,80     6,00        7,05         324,85                   8,00         2,5031591

8978 18/08/2015 10/09/2015 900,00          86          25,80     18,00     17,20       961,00                   9,00         2,5139227

9015 05/03/2015 18/11/2015 2.400,00      17          13,60     48,00     20,40       2.482,00               11,00      2,5403836

9016 05/03/2015 18/11/2015 5.526,00      17          31,31     110,52   46,97       5.714,81               11,00      2,5403836

9356 20/10/2015 18/11/2015 300,00          17          1,70        6,00        2,55         310,25                   11,00      2,5403836

9531 16/11/2015 02/12/2015 300,00          3            0,30        6,00        -           306,30                   12,00      2,5619769

9799 15/04/2015 18/11/2015 3.200,00      17          18,13     64,00     27,20       3.309,33               11,00      2,5403836

9800 15/04/2015 18/11/2015 6.252,00      17          35,43     125,04   53,14       6.465,61               11,00      2,5403836

10869 18/06/2015 10/07/2015 2.695,00      148       132,95   53,90     79,60       2.961,45               7,00         2,4884771

10871 18/06/2015 10/07/2015 7.853,60      148       387,44   157,07   231,96    8.630,08               7,00         2,4884771

11365 09/07/2015 08/08/2015 1.568,00      119       62,20     31,36     36,84       1.698,40               8,00         2,5031591

11366 09/07/2015 08/08/2015 2.664,00      119       105,67   53,28     62,60       2.885,55               8,00         2,5031591

12002 18/06/2015 10/07/2015 3.136,00      148       154,71   62,72     92,63       3.446,05               7,00         2,4884771

12003 15/09/2015 10/10/2015 9.522,00      56          177,74   190,44   144,32    10.034,50             10,00      2,523727

12313 15/09/2015 10/10/2015 2.352,00      56          43,90     47,04     35,65       2.478,59               10,00      2,523727

12315 16/11/2015 10/12/2015 6.396,00      5-            -          127,92   -           6.523,92               12,00      2,5619769

12890 20/10/2015 18/11/2015 2.376,00      17          13,46     47,52     20,20       2.457,18               11,00      2,5403836

12891 20/10/2015 18/11/2015 6.599,16      17          37,40     131,98   56,09       6.824,63               11,00      2,5403836

13226 16/11/2015 10/12/2015 3.104,00      5-            -          62,08     -           3.166,08               12,00      2,5619769

13227 16/11/2015 10/12/2015 7.217,10      5-            -          144,34   -           7.361,44               12,00      2,5619769

181120152 18/11/2015 18/11/2015 8.208,00      17          46,51     164,16   69,77       8.488,44               11,00      2,5403836

TOTAL 83.468,86    87.450,98             
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Análise de divergência e habil itação de crédito 

Nome do arquivo: SUGINO_C3_WHB-AJ_ADHC-240316 

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fáci l  identif icação); CX = classe; Data 

do arquivo] 

 

Análise feita por: Luis Budziak Data: 18/3/16 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: SUGINO CORPORATION 

CNPJ:  

Endereço: 1380, Hamilton Parkway 

Cidade: Itasca UF Illinois 

País: Estados Unidos CEP 60143 

Enviado por: Ana Carolina Penteado  

E-mail contato: anapenteado@mfra.com.br / (11) 3082-9398 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Solicita a correção dos valores apresentados. Ao invés do valor 

em R$, pede valores originais, em dólares, USD 280.000,00, 

conforme Invoice JM-090814-R2, De 8/9/14. 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  
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Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Anexou as Invoices mencionadas. 

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Valor corrigido para USD 280.000,00 conforme Invoices. 

Conclusão 2:  

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: Tadeu_I_WHB-AJ_ADHC-290216 
 
 
Análise feita por: Evelin Murawski Data: 29/02/2016 
Revisado por:  Data:  

 
Recuperanda: WHB Fundição S.A. 
Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 
Credor: Tadeu Marcante 
CNPJ/CPF: 630.325.549-34 
Endereço: R. Gustavo Barroso, 279 
Cidade: Curitiba UF PR 
País: Brasil CEP 82220-160 
Enviado por: Tadeu Marcante 
E-mail contato:  

 
a. SOLICITAÇÕES: 
 
Solicitação 1: Solicita a exclusão de seu nome da lista de credores, pois 

informa não haver créditos a receber da recuperanda. 
Solicitação 2:  
Solicitação 3:  
Solicitação 4:  
Solicitação 5:  

 
b. ANÁLISE: 
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Análise 1: Credor foi listado com um crédito no valor de R$236,20, Porém 
não possui valores a receber da recuperanda. 
Devedor: Até o término de nossas análises não se manifestou a 
respeito desta questão. 

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

 
c. CONCLUSÃO: 
 
Conclusão 1: Excluímos o valor do crédito da lista final de credores. 
Conclusão 2:  
Conclusão 3:  
Conclusão 4:  
Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habil itação de crédito 

Nome do arquivo: TECNOFUSIONE_C3_WHB-AJ_ADHC-

210316 

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fáci l  identif icação); CX = classe; Data 

do arquivo] 

 

Análise feita por: Luis Gustavo Data: 23/03/16 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Tecnofusione di Marconi Roberto SRL 

CNPJ: ----- 

Endereço: Via Newton, 9 , 20016 

Cidade: Pero UF  

País: Itália CEP  

Enviado por: Roberta de Rosis 

E-mail contato:  

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Divergência quanto ao valor. Solicita a correção  do crédito para 

EUR 172.560,00. 

Anexa o contrato de compra e venda de equipamentos, e o 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado em 

03/9/15. Onde continha as parcelas (36) que deveriam ser pagas 

pela WHB à Tecnofusione. Nesse instrumento (item 2.2) há 

menção que, caso haja inadimplemento de qualquer parcela 
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(última foi paga em 12/8/15), a dívida integral poderá ser 

solicitada antecipadamente. 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Credor anexou toda a documentação comprobatória. 

A Recuperanda respondeu em 29/3/16 concordando com a Credora. 

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Corrigido o crédito para EUR 172.560,00. 

Conclusão 2:  

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: TOMETAL_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:  Data:  

 
Recuperanda: WHB Fundição S.A. 
Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 
Credor: TOMETAL RECUPERAÇÃO DE METAIS LTDA. 
CNPJ: 01.594.990/0001-04 
Endereço: ANTONIO  RUVOLO,  971 
Cidade: FERRAZ DE VASCO UF SP 
País: BRASIL CEP 08539-300 
Enviado por:  
E-mail contato:  

Data da divergência/Habilitação: Cumpriu prazo ( x ) Sim  (  ) Não 
 
a. SOLICITAÇÕES: 
 
Solicitação 1: Que o crédito referente à NF n. 5037, no valor de R$ 

132.600,00 fosse habilitado no quadro de credores. 
Solicitação 2:  
Solicitação 3:  
Solicitação 4:  
Solicitação 5:  
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b. ANÁLISE: 
 
Análise 1: A WHB informou corretamente esse documento e seu valor na 

1º Lista. 
Análise 2:  
Análise 3:  
Análise 4:  
Análise 5:  

 
c. CONCLUSÃO: 
 
Conclusão 1: O crédito está habilitado e seu valor devidamente corrigido 

é de R$ 135.384,60. 
Conclusão 2:  
Conclusão 3:  
Conclusão 4:  
Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: TRANSM_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: 24/03/16 
Revisado por:  Data:  

 
Recuperanda: WHB Fundição S.A. 
Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 
Credor: TRANSMOTIN TRANSP. RODOV. LTDA 
CNPJ: 79.191.706/0001-38 
Endereço: RUA FRANCISCO BUSATO, 64 
Cidade: COLOMBO UF PR 
País: BRASIL CEP 83414-290 
Enviado por:  
E-mail contato:  

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

 A habilitação do crédito referente ao Termo de 
Confissão de Dívida de 25/Novembro/2015 
registrado em cartório em 03/Dezembro/2015, no 
valor de R$ 594.820,76 e sua classificação na 
categoria 2. 

 Atualizar o valor das NFs em aberto e se garantias 
para o valor de R$ 30.427,66, classificando-o na 
Classe 3. 
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Solicitação 2:  
Solicitação 3:  
Solicitação 4:  
Solicitação 5:  

 
b. ANÁLISE: 
 
Análise 1: O credor anexou o Termo de Confissão de Dívida devidamente 

assinado e registrado em Cartório. 
Análise 2: Valuup: análise jurídica em 28/03/16. 

Quanto ao pleito de reclassificação do crédito para a Classe II 
(Garantia Real), por força da garantia pignoratícia prestada 
pela recuperanda com parte do seu estoque, temos que este 
não comporta deferimento. 
É que a garantia prestada, consubstanciada nos seguintes bens: 
“VWB34.1.9342.00, Virabrequim 3 Cilindros, PA 54, 104625 e 
SCA01.1.0377.00, Cabeçote do Motor PDE DL 21006, PA 27, 1428”, 
conforme inclusive consta no contrato, é do “estoque rotativo de 
peças acabadas” da recuperanda, sendo, portanto, caso de 
penhor industrial nos termos do art. 1.447 do Código Civil (citado, 
igualmente, como dispositivo a reger a garantia na espécie): 
 

Art. 1.447. Podem ser objeto de penhor máquinas, 
aparelhos, materiais, instrumentos, instalados e em 
funcionamento, com os acessórios ou sem eles; animais, 
utilizados na indústria; sal e bens destinados à exploração 
das salinas; produtos de suinocultura, animais destinados à 
industrialização de carnes e derivados; matérias-primas e 
produtos industrializados. 

 
Ocorre que, na espécie, o registro do contrato para conferir 
eficácia à garantia não é realizado pelo Cartório de Títulos e 
Documentos (providência que foi tomada, com registro junto ao 
Seviço Notarial e Registral do Pinheirinho, Tabelionato de Notas, 
de Curitiba/PR), mas sim no registro de imóveis onde estariam 
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depositados os bens industrializados objeto do penhor, conforme 
prevê o art. 1.448 do mesmo diploma: 
 

Art. 1.448. Constitui-se o penhor industrial, ou o mercantil, 
mediante instrumento público ou particular, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição onde 
estiverem situadas as coisas empenhadas. 

 
Não tendo sido registrado no Cartório de Imóveis da 
circunscrição do imóvel em que estavam os bens constantes do 
estoque da empresa em recuperação judicial, não foi 
constituída a garantia pignoratícia no caso e, portanto, não se 
pode realocar o credor para a Classe II. 

Análise 3:  
Análise 4:  
Análise 5:  

 
c. CONCLUSÃO: 
 
Conclusão 1: A habilitação do crédito referente ao Termo de Confissão 

de Dívida no valor de R$ 594.820,76 deve ser classificada na 
categoria 3. 

Conclusão 2: O valor corrigido da NF em aberto está em R$ 32.986,19. 
Conclusão 3: Considerando as NFs em aberto mais o valor negociado no 

Termo de Confissão de Dívidas, o crédito total é de R$ 
627.806,95. 

Conclusão 4:  
Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habil itação de crédito 

Nome do arquivo: TRIGO_C3_WHB-AJ_ADHC-210316 

[XXXXX = 5 primeiras letras do nome do credor (fáci l  identif icação); CX = classe; Data 

do arquivo] 

 

Análise feita por: Luis Gustavo Data: 21/03/16 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Trigo Quality Services Co. Ltd. 

CNPJ: ----- 

Endereço: 500/132, Moo3, Tambol. Tasit – Amphur Pluak Daeng, Rayong 21140 

Cidade:  UF  

País: Tailandia CEP  

Enviado por: Ms. Chalermsri Thongprasert 

E-mail contato: chalermsri.thongprasert@trigo-group.com 

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Divergência quanto ao valor. Solicita a correção  do crédito para 

USD 27.992,01. 

Anexa a Invoice TH14060854, de 30/06/14, valor USD 26.641,40 e 

Invoice TH15030348, de 31/03/15, valor USD 1.350,61 

Solicitação 2:  

Solicitação 3:  



	   	   	  
	   	   	  

	   	   	   	  
	   	  
	  
	  

TRIGO_C3_WHB-‐AJ_ADHC-‐210316.docx	   pg.	  2	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  

Solicitação 4:  

Solicitação 5:  

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Credor anexou toda a documentação comprobatória. 

WHB, em 31/3/16, reconhece a exatidão da Invoice TH14060854, de 

30/06/14, valor USD 26.641,40, porém não reconhece a Invoice 

TH15030348, de 31/03/15, valor USD 1.350,61. 

05/4/16 – Solicitado a Credora documentação adicional da Invoice 

TH15030348. 

06/4/16 – Credora enviou Invoice, Ordem de serviço e Relatório de 

serviços, os quais foram encaminhados à Recuperanda para 

conhecimento do crédito. 

Análise 2:  

Análise 3:  

Análise 4:  

Análise 5:  

 

c. CONCLUSÃO: 

Conclusão 1: Dado que a Recuperanda reconheceu a exatidão da Invoice 

TH14060854, de 30/06/14, valor USD 26.641,40, e que a Credora 

enviou todos os documentos comprobatórios referente a Invoice 

TH15030348, de 31/03/15, valor USD 1.350,61, corrige-se o valor 

em favor da Credora para USD 27.992,01. 

Conclusão 2:  

Conclusão 3:  

Conclusão 4:  

Conclusão 5:  
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: UNICR_C2_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 Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Unicredit Bank AG 

CNPJ: Instituição financeira constituída e organizada de acordo com 
as leis da República Federativa da Alemanha 

Endereço: 150 East 42 Street 

Cidade: Nova Iorque UF NY 

País: EUA CEP 10017 

Enviado por: Guilherme Vieira Assumpção  

E-mail contato: gassumpcao@vlaw.com.br 

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Atualização monetária dos valores listados à relação de 
credores apresentada pela recuperandas (juros ordinários 
e moratórios previstos nos Contratos de Financiamento); 

Solicitação 2: Habilitação de valor referente a “agency fee”, vencida 
em 15/01/2015, no montante de € 5.000,00;  

Solicitação 3: Habilitação de valor referente a “despesas de assessoria 
jurídica relacionadas à repactuação e cobrança dos 
créditos”, no montante de € 10.745,33; 
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Solicitação 4: Que sejam os créditos constatados junto à relação de 
credores de acordo com sua moeda de origem, in casu, 
Euro. 

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: A Lei nº 11.101/2005 estabelece, no inciso II do art. 9º, a 
necessária atualização, pelo credor, até a data do pedido de 
recuperação judicial, no caso concreto, até o dia 06/12/2015, 
portanto. 

Conforme se verifica das memórias de cálculo apresentadas 
pelo credor, a apuração se mostra condizente com os termos 
do contrato, tendo sido os valores apurados até a data do 
pedido de recuperação judicial, portanto, em atendimento ao 
que preconiza a lei de regência.  

Através de questionamento formulado por esta Administração 
Judicial à recuperanda, esta informou que utilizou a cotação 
da moeda para conversão de Euros para Reais, do dia 
30/11/2015. Concordou assim, que os valores devem constar do 
rol de credores em Euros, bem como serem atualizados, 
apresentando o suposto valor de € 4.951.219,70 (quatro milhões, 
novecentos e cinquenta e um, duzentos e dezenove euros, 
setenta centavos) – valor no qual estaria incluso o “agency fee” 
apenas. 

Pois bem. 

Analisando-se as memórias de cálculo, apresentadas pelo 
Banco Credor, como já dito, verifica-se que estas se encontram 
em consonância com os termos contratuais e legais exigíveis. 

Por outro lado, deixou a recuperanda de apresentar as 
necessárias memórias de cálculo que a conduziram ao valor 
alegado, tendo apenas apresentado quadro consolidado com 
o valor final, de sorte que esta Administração Judicial não pode 
auferir a acuracidade do cálculo apresentado. 

Desta feita, merece parcial provimento o pedido para que 
constem junto ao rol de credores pelo valor consolidado de € 
4.976.430,90 (quatro milhões, novecentos e setenta e seis mil, 
quatrocentos e trinta euros e noventa centavos). 

Análise 2: Alega que os contratos estabelecem expressamente o 
pagamento de “agency fee”, o qual corresponde ao valor de € 
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5.000,00 (cinco mil euros). 

Conforme já mencionado, em sede de questionamento 
formulado à recuperanda, esta infomou, expressamente, 
concordar com a inclusão da quantia relativa ao “agency fee”, 
vencido em 15/01/2015, de sorte que este que este já se 
encontra devidamente habilitado junto ao valor descrito à 
Análise 1. 

Análise 3: Salienta ainda, a credora, que seria de direito a habilitação de 
créditos relativos a reembolso de despesas com advogados, no 
montante de € 10.745,33 (dez mil, setecentos e quarenta e 
cinco euros e trinta e três centavos).  

Fundamenta tal habilitação de valores em expressa previsão na 
Cláusula 1ª dos contratos de penhor que, em tradução livre 
(apresentada pelo próprio credor), dispõe da seguinte 
redação: “a fim de garantir o pagamento integral de todas e 
quaisquer reclamações (presentes e futuras, reais e 
contingentes), do Banco contra o devedor”. Apresentou 
diversas faturas de prestação de serviços advocatícios. 

Ao contrário do alegado pela credora, a recuperanda 
argumentou que tais valores não poderiam ser habilitados por 
não haver expressa previsão contratual. 

Compulsando-se a documentação apresentada e as 
alegações ofertadas, entendemos que não se mostra possível 
habilitar o crédito originário de prestação de serviços 
advocatícios. 

Isto porque a alegada “previsão contratual expressa” pela 
credora, em verdade, não remonta a previsão que estabelece, 
especificamente a obrigação da devedora em reembolsar 
eventuais despesas com serviços jurídicos que porventura 
venham à ser contratados pelo Banco credor. 

Pelo exposto, ante a ausência de comprovação da efetiva 
exigibilidade dos valores, conclui-se pela impossibilidade da 
habilitação dos valores de € 10.745,33 (dez mil, setecentos e 
quarenta e cinco euros e trinta e três centavos), relativos à 
reembolso de serviços advocatícios contratados pelo Banco 
credor.    

Análise 4: 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 
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moeda estrangeira (Euros), e não em reais. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: A atualização do valor para que conste, junto ao rol de 
credores a quantia de € 4.976.430,90. 

Conclusão 2: A habilitação do valor de “agency fee”, já constante do 
valor consolidado descrito acima (Conclusão 1). 

Conclusão 3: Pela impossibilidade pela habilitação do valor de € 
10.745,33, ante a ausência de previsão contratual expressa 
(ausência de exigibilidade). 

Conclusão 4: Que os valores deverão constar do rol de credores em sua 
moeda originária, in casu, o Euro. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: UPSCA_C2_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 Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: UPS Capital Business Credit 

CNPJ: Instituição financeira com sede nos Estados Unidos da América 

Endereço: 425 Day Hill Road 

Cidade: Windsor UF Connecticut 

País: EUA CEP 06095 

Enviado por: Christiane Lemgruber 

E-mail contato: clemgruber@vlaw.com.br 

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Habilitação do crédito decorrente do empréstimo nº 
4049065-0006, no valor de U$ 271.424,25 (duzentos e 
setenta e um mil, quatrocentos e vinte quatro dólares 
norte-americanos e sessenta e cinco centavos); 

Solicitação 2: Habilitação dos juros contratuais expressamente previstos 
em cada contrato de financiamento, conforme 
documentos apresentados; 

Solicitação 3: Manutenção dos créditos (valor principal e juros vencidos) 
em Dólares Norte-Americanos, a respectiva moeda de 
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origem; 

Solicitação 4: Transferência do crédito (cessão do crédito) decorrente 
do empréstimo nº 4049065-0001, no valor de U$1.731.849,50 
(um milhão, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e 
quarenta e nove dólares norte-americanos e cinquenta 
centavos), ao Export-Import Bank of the United States, 
garantidor da operação de crédito e atual titular do 
crédito, por ocasião da referida cessão. 

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Pleiteia o credor a habilitação do contrato de empréstimo nº 
4049065-0006 não listado pela recuperanda quando da 
apresentação de sua relação de credores valor de U$ 
271.424,25 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte 
quatro dólares americanos e sessenta e cinco centavos).  

Apresentou nota promissória relativa ao contrato de 
empréstimo em referência devidamente acompanha de 
cálculo comprobatório. 

Com base nas informações apresentadas pelo credor, é 
possível verificar a plausibilidade dos argumentos ofertados 
bem como a necessidade de habilitação do valor em questão, 
ante a ausência de tal valor junto à relação de credores 
apresentada pela recuperanda. 

Análise 2: Afirma o credor que seus valores não estariam atualizados, de 
modo que teria constado junto ao rol de credores apenas o 
valor principal de seus empréstimos realizados à WHB. 

Aduz que os créditos a serem atualizados são os seguintes: 

 

  Assim, o crédito a constar junto ao rol de credores de que trata 
o § 2º do art. 7º da Lei 11.101/2005 corresponderia ao montante 
total de U$ 13.139.914,07 (treze milhões, cento e trinta e nove 
mil, novecentos e quatorze dólares americanos e sete 
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centavos). 

Em verificação junto à recuperanda acerca do pleito do 
credor, apresentou cálculo, contendo saldo devedor 
consolidado, sem respectiva memória de cálculo – o que 
impossibilita a verificação dos valores alegados pela 
recuperanda por parte desta Administração Judicial – tendo 
chegado, no entanto, ao valor total devido de U$ 15.067.032,01 
(quinze milhões, sessenta e sete mil, trinta e dois dólares 
americanos e um centavo).  

Destaque-se apenas que no cálculo realizado pela 
recuperanda, está contemplado valor relativo ao empréstimo 
objeto de cessão abordado abaixo (‘Análise 4’), no montante 
de U$ 1.797.750,80 (um milhão, setecentos e noventa e sete mil, 
setecentos e cinquenta dólares e oitenta centavos) – conforme 
cálculo da recuperanda –, o qual sendo devidamente 
expurgado da base (até porque a análise de referido crédito 
será objeto de análise de habilitação de crédito específica), 
tem-se crédito em valor muito próximo ao perseguido pelo 
credor. 

Assim, julga-se o pedido de habilitação junto ao rol de credores 
do § 2º art. 7º da Lei 11.101/2005 procedente, para que conste 
a quantia total de U$ 13.139.914,07 (treze milhões, cento e trinta 
e nove mil, novecentos e quatorze dólares americanos 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. 

Análise 4: Alega o credor que a quantia de U$1.731.849,50 (um milhão, 
setecentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e nove 
dólares norte-americanos e cinquenta centavos), seria de 
titularidade da empresa Export-Import Bank of the United States, 
garantidor da operação de crédito e que se tornou titular em 
razão de pagamento através da garantia emitida pela 
cessionária sob nº G492461 por conta do inadimplemento por 
parte da recuperanda. 

Apresenta Assingnment and Subrogation Instrument 
(Instrumento de Cessão e Subrrogação), a fim de comprovar a 
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cessão do direito creditório. 

Pois bem. 

Verifica-se, em paralelo a presente divergência de crédito, que 
a Export-Import Bank of the United States apresentou 
habilitação de crédito tendo como um de seus pedidos 
justamente a habilitação do crédito oriundo empréstimo nº 
4049065-0001 em razão da garantia de crédito (G492461), com 
fundamento no “Term Credit and Security Agreement”.  

Desta feita, ante a existência de documentos que evidenciam 
a existência da cessão em questão, tem-se que tal pedido 
deve ser acatado, sendo, no entanto, os valores apreciados 
junto à habilitação de crédito apresentada pelo credor Export-
Import Bank of the United States. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Pela habilitação do valor relativo ao empréstimo nº 
4049065-0006, de U$ 271.424,25 (duzentos e setenta e um 
mil, quatrocentos e vinte quatro dólares americanos e 
sessenta e cinco centavos). 

Conclusão 2: Pedido procedente para que conste a quantia total de U$ 
13.139.914,07 (treze milhões, cento e trinta e nove mil, 
novecentos e quatorze dólares americanos e sete 
centavos). 

Conclusão 3: Alteração da relação de credores para que conste o 
crédito em dólares americanos (U$). 

Conclusão 4: Deferido o pedido quanto a exclusão do crédito de 
U$1.731.849,50 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, 
oitocentos e quarenta e nove dólares norte-americanos e 
cinquenta centavos), relativa ao empréstimo empréstimo nº 
4049065-0001, por força de cessão dos direitos creditórios. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: USMES_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 Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: U.S. Mess Serviços de Metereologia Ltda. 

CNPJ: 04.485.151/0001-38 

Endereço: Av. Pinhal, 34, Camilopolis 

Cidade: Santo André UF SP 

País: Brasil CEP 09240-020 

Enviado por: Juliana Alves 

E-mail contato: administracao@usmess.com.br 

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Concorda com todos os valores informados pela 
recuperanda em sua relação de credores. Pleiteia apenas 
pela atualização do endereço se sua sede. 

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Informa recente alteração do endereço da sede, sendo a nova 
sede à Alameda México, nº 355, Vila Metalúrgica, Santo André, 
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São Paulo, CEP: 09220-120. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Pela alteração do endereço da sede da empresa para: 
Alameda México, nº 355, Vila Metalúrgica, Santo André, São 
Paulo, CEP: 09220-120. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: VEDAR_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 Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Vedaroy Ind. e Com. De Vedações Ltda. – EPP 

CNPJ: 80.393.077/0001-08 

Endereço: Rua Pedro Gusso, 751 – A 

Cidade: Curitiba UF PR 

País: Brasil CEP 81050-200 

Enviado por: Vilma Maria de Oliveira 

E-mail contato: vedaroy@vedaroy.com.br 

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Pedido de habilitação das seguintes Notas Fiscais: 4050, 

4161 e 4169, totalizando o valor de R$ 1.723,88. 

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Alega o credor que restaram faltantes na relação de credores 

apresentada pela recuperanda, 03 Notas Fiscas, quais sejam: 

 NF 4050, emitida no dia 01/10/2015, no valor de R$ 113,58; 
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 NF 4161, emitida no dia 30/10/2015, no valor de R$ 

1.232,09; 

 NF 4169, emitida no dia 30/10/2015, no valor de R$ 435,00. 

Em verificação junto à recuperanda, esta concordou, 

expressamente, com a habilitação de crédito formulada. 

Portanto, deve o crédito da credora Vedaroy Ind. e Com. De 

Vedações Ltda. – EPP ser habilitado junto ao rol de credores. 

No entanto, duas questões fundamentais devem, aqui, serem 

consideradas: a um, a necessária atualização do crédito até a 

data do pedido de recuperação judicial, in casu, o dia 

06/12/2015 e; a dois, a correta classificação do crédito. 

O art. 9º em seu inciso II o que segue: 

 

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos 

termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...) 

II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da 

falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e 

classificação;” 

 

No que tange à atualização do crédito, em que pese não 

haver o credor expressamente pleiteado a habilitação dos 

valores pleiteados de habilitação, tem-se que estes, 

obrigatoriamente devem ser atualizados até a data do pedido 

de recuperação judicial. 

Assim, atualiza-se o crédito pleiteado, tomando por base o 

entendimento judicial de atualização de valores, qual seja: juros 

simples de 1% ao mês, com correção monetária pela tabela do 

TJPR e multa de 2%.  

Com efeito, deve constar o crédito da credora junto ao rol de 

credores pelo valor de R$ 1.776,49 (um mil, setecentos e setenta 

e seis reais e quarenta e nove centavos). 

Ato contínuo, deve o crédito em questão ser habilitado junto à 

classe de credores que lhe diga respeito. 

A Lei Completar 147/2014, incluiu a denominada Classe IV, 

destinada a credores titulares de créditos enquadrados como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

É justamente o caso em questão. A credora é empresa de 

pequeno porte, de sorte que deve seu crédito ser habilitado 
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junto à Classe IV (Credores ME/EPP). 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Habilitação do crédito de R$ R$ 1.776,49 (um mil, setecentos 

e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), junto à 

Classe IV. 
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Análise de divergência e habilitação de crédito 

Nome do arquivo: VOLVO_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 Data: 23/003/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Volvo do Brasil Veículos Ltda. 

CNPJ: 43.999.424/0001-14 

Endereço: Av. Juscelino K. de Oliveira, 2600 - CIC 

Cidade: Curitiba UF PR 

País: Brasil CEP 81260-900 

Enviado por: Bruno Cachuba Bertelli 

E-mail contato: bruno@pereiradabul.adv.br 

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Divergência do valor apresentado pela recuperanda, 

requerendo habilitação do valor de R$ 593.349,25 

(quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e 

nove reais e vinte e cinco centavos), junto a Classe III 

(credores quirografários), em razão de investimentos pela 

credora para aquisição e/ou fabricação de embalagens 

que se encontram, supostamente, em posse da 

recuperanda. 

 

b. ANÁLISE: 



   

   

    
  

 

 

VOLVO_C3_WHB-AJ_ADHC-230316 pg. 2     

     

 

Análise 1: Cuida-se de pedido de habilitação de crédito com divergência 

de crédito apresentado por Volvo do Brasil Veículos Ltda. Afirma 

que celebrou contrato de fornecimento e utilização de 

embalagem com a empresa recuperanda em 27/11/2009, o 

qual tem como objeto fornecimento de embalagens à 

devedora, para que esta possa remeter produtos fabricados à 

terceiros autorizados pela credora. Afirma que o pagamento 

deveria ocorrer em conformidade com o estabelecido no 

Anexo III do Contrato de Fornecimento e Utilização de 

Embalagem – Sistema W (Contrato nº 08-08573-W).  

Aduz que a quantia de R$ 93.701,22 (noventa e três mil, 

setecentos e um reais e vinte e dois centavos) diz respeito a três 

notas de débito anexadas ao pedido: 

 FLE0915WHBPE, emitida em 09/10/2015, com data de 

vencimento em 08/11/2015, no valor de R$ 23.945,54; 

 FLE1015WHBPE, emitida em 12/11/2015, com vencimento 

em 12/12/2015, no valor de 17.103,28 e;  

 FLE1015WHBPR, emitida em 12/11/2015, com vencimento 

em 12/12/2015, no valor de 52.652,40 e; 

Alega que a divergência de seu crédito reside no fato de se 

tratar de fornecimento de embalagens (locação) de modo que 

a integralidade dos investimentos realizados para aquisição ou 

fabricação das embalagens correram às expensas da própria 

credora, de sorte que tais ativos configurar-se-iam como crédito 

em favor da credora Volvo. 

Apresentou documentos.  

Verificando-se a lista de credores apresentada pela 

recuperanda, a credora Volvo encontra-se devidamente 

arrolada ao rol com o valor total de R$ 93.701,22 (noventa e três 

mil, setecentos e um e vinte e dois centavos), representada 

pelos documentos 1015, 92015 e 102015, em valores 

correspondentes aos informados pela credora, de sorte que, 

conforme pontuado pela própria credora, não há divergência 

quanto à tais valores. 

Por sua vez, no que tange à questão relativa à aquisição ou 

fabricação de embalagens, a credora apresentou, como 

comprovação simples tabela, composta em Excel, sem 

qualquer assinatura ou formalização, de sorte que esta não 

pode ser considerada como documento formal para apuração 

do crédito.  



   

   

    
  

 

 

VOLVO_C3_WHB-AJ_ADHC-230316 pg. 3     

     

Ademais, a existência de ativos da credora em posse da 

recuperanda, não necessariamente configura a existência de 

direito creditório sujeito aos efeitos da recuperação. 

Assim, não pode ser acatado o pedido de habilitação da 

quantia de R$ 593.349,25 relativamente à suposta aquisição ou 

fabricação de embalagens, ante a completa ausência de 

documentos comprobatórios acerca da existência de tal 

crédito. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Negada a habilitação do crédito de R$ R$ 593.349,25 

relativo de suposta aquisição e/ou fabricação de 

embalagens entregues à recuperanda.  

Mantida a quantia de R$ R$ 93.701,22, ante a existência de 

expressa concordância. 

 

 

 



   
   

    
  
 
 

VRAT_C3_WHB-AJ_ADHC-230316 pg. 1     
     

Análise de divergência e habilitação de crédito 
Nome do arquivo: VRAT_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 Data: 23/03/2016 

Revisado por:  Data:  

 

Recuperanda: WHB Fundição S.A. 

Processo: 0033079-54.2015.8.16.0185 

 

Credor: Vrat Ambiental EIRELI 

CNPJ: 23.277.416/0001-57 

Endereço: Rua Angelo Maestrelli, nº 89 

Cidade: Curitiba UF PR 

País: Brasil CEP 80710-550 

Enviado por: Rodrigo Rockenbach 

E-mail contato: rr-adv@uol.com.br 

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

 

a. SOLICITAÇÕES: 

 

Solicitação 1: Cuida-se de pedido de habilitação de crédito 
apresentada diretamente nos autos, em discordância 
com o que estabelece o caput art.7º da Lei 11.101/2005.  

Pleiteia o credor pela habilitação de crédito relativamente 
à duas Notas Fiscais oriundas de prestação de serviços 
ambientais à recuperanda, quais sejam: NF 01, no valor de 
R$ 14.000,00 e; NF 02, no valor de R$ 8.435,00. 

Solicitação 2: Em tabela apresentada em manifestação, credora 
classifica-se como Microempresa, portanto, sujeita à 
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Classe IV (Credores ME/EPP). 

 

b. ANÁLISE: 

 

Análise 1: Compulsando-se a relação de credores apresentada pela 
recuperanda, verifica-se que a NF 01, pela qual foi requerida a 
habilitação pela credora, encontra-se devidamente habilitada 
por seu valor de face, qual seja, 14.000,00 (quatorze mil reais). 

Relativamente à NF 02, está não está sujeita aos efeitos da 
recuperação judicial, haja vista haver sido emitida após o 
pedido de recuperação judicial. Ou seja, referida Nota foi 
emitida apenas no dia 20/12/2015, às 21:43:26, enquanto a 
recuperação judicial foi distribuída na data de 06/12/2015.  

Destaque–se ainda, conforme consta do campo 
“Discriminação dos serviços” da própria NF 02, os serviços que 
deram origem ao crédito – e, portanto, a emissão da nota – 
são, igualmente posteriores ao pedido de recuperação judicial. 
Conforme consta da NF 02, os serviços foram prestados no dia 
11/12/2015 e 14/12/2015. 

A Lei nº 11.101/2005, no caput de seu art. 49, estabelece que 
estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial apenas as 
dívidas (os créditos), vencidas e vincendas existentes no dia do 
pedido.  

Análise 2: Consoante constou de petição apresentada pela credora, em 
tabela no corpo do texto, a classificação do crédito seria junto 
à Classe de credores destinada às Microempresas. 

A Lei Complementar nº 147/2014 introduziu na Lei 11.101/2005 
alteração, tendo criado nova classe de credores destinada aos 
créditos de microempresa e empresa de pequeno porte. É a 
denominada Classe IV (credores ME/EPP). 

Conforme documentação apresentada pela credora, a 
empresa estaria, de fato enquadrada como Microempresa 
(ME), de sorte que seu crédito deve, portanto, ser reclassificado. 

 

c. CONCLUSÃO: 

 

Conclusão 1: Assim, tendo sido os serviços que deram origem à Nota e a 
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própria Nota Fiscal 02 emitida após o dia do pedido de 
recuperação, referido crédito não é sujeito aos efeitos da 
recuperação, configurando-se como crédito 
extraconcursal. 

Conclusão 2: Por ser a credora Microempresa (ME), deve o crédito ser 
reclassificado da Classe III (credores quirografários) – como 
constou da lista de credores apresentada pela 
recuperanda – para Classe IV (credores ME/EPP), em 
atendimento ao inciso IV do art. 41 da Lei nº 11.101/2005. 
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