
 

 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO 
 
 

Processo nº 0237110-51.2017.8.19.0001 
  
 

EDF NOGUEIRA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS SIMPLES LTDA., anteriormente 

qualificada, na qualidade de ADMINISTRADORA JUDICIAL, neste ato representada pelo Sr. 

Edgard Perez Fernandes Nogueira, nos autos do processo de recuperação judicial em 

epígrafe, referente às empresas  ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO 

EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA E OUTROS, vem requerer conforme o disposto no 

§2º do artigo 7º da Lei 11.101/2005, a juntada da Relação de Credores elaborada 

por este Administrador Judicial com base nas informações financeiras da 

Recuperanda, divergências e habilitações recebidas.  

Entende este Administrador que por uma questão de economia e sem prejuízo aos 

credores, a Relação de Credores deve ser disponibilizada através do site  

https://www.edfnogueira.com.br/grupo-eco-sistemas 

Tendo em vista o exposto, este Administrador Judicial requer:  

A. Seja determinado por este MM. Juízo a publicação do edital referente ao §2º 

do artigo 7º da 11.101/2005, e que por uma questão de economia seja 

autorizada que a referida Relação de Credores seja disponibilizada através 

do site https://www.edfnogueira.com.br/grupo-eco-sistemas 

B. Seja dada ciência ao Ilustre representante do Ministério Público da Relação 

de Credores apresentada, bem como do relatório referente as divergências e 

habilitações recebidas. 

Por fim, informa que após apreciado o item A dos pedidos realizados, disponibilizará 

para a serventia arquivo eletrônico, com as informações do referido edital, com o 

objetivo de dar andamento a publicação do mesmo. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento 

 

Rio de Janeiro, 01 de março de 2018. 

 

EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas 

Administrador Judicial 
 

https://www.edfnogueira.com.br/grupo-eco-sistemas






 

 

 

 
 

RELAÇÃO DE CREDORES 
 

RELATÓRIO DIVERGÊNCIAS / HABILITAÇÕES 
 

 
 
RECUPERANDAS: ECO-EMPRESA DE CONSUTORIA E ORGANIZAÇÃO EM 

SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA (“ECO SISTEMAS”), LUMA 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (“LUMA”) E MUTANTE 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (“MUTANTE”) 

 

PROCESSO: 0237110-51.2017.8.19.0001 
 

 
O Administrador Judicial da recuperação judicial em referência, vem, 

respeitosamente, apresentar relatório consolidando as informações sobre as 

Divergências e Habilitações dos credores das empresas em recuperação ECO-

EMPRESA DE CONSUTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E 

EDITORAÇÃO LTDA (“ECO SISTEMAS”), LUMA PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA (“LUMA”) E MUTANTE PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA. (“MUTANTE”).  

 

Aproveita para informar que se encontra à disposição para esclarecer eventuais 

dúvidas relacionadas a este documento e/ou ao procedimento de recuperação judicial 

em referência. 

 

1. Análise das Divergências / Habilitações 

 

Inicialmente convém destacar que este Administrador Judicial, após a publicação do 

edital referente o art. 52 da 11.101/2005, ocorrida na data de 30 de novembro de 

2017, recebeu dezenas de divergências e habilitações de créditos.  

 

Ademais, verifica-se abaixo resumo das divergências tempestivas recebidas dos 

credores, incluindo o posicionamento do Credor, Recuperanda e o posicionamento 

deste Administrador Judicial sobre as referidas divergências e habilitações.  

 

Convém salientar que além das informações aqui dispostas, este Administrador 

disponibiliza de forma eletrônica ou presencial em seu escritório, devendo ser 

agendada com antecedência de 72 horas, a documentação que serviu como base para 





 

 

 

a elaboração da Relação de Credores. Os agendamentos podem ser realizados através 

do e-mail: rjeco@edfnogueira.com.br 

 

Nesse sentido, as informações consolidadas sobre as respostas das divergências e 

habilitações apresentadas, foram consolidadas no Quadro de divergências (Anexo I). 

 

 

RESPOSTAS DIVERGÊNCIAS / HABILITAÇÕES 

 

CREDORES - CLASSE I 

Considerando área de atuação da Recuperanda, a mesma tem em seu quadro de 

credores quantidade expressiva de credores trabalhistas. 

Nessa esteira, este Administrador recebeu por diversos meios, as habilitações e 

certidões de créditos de credores trabalhistas. 

Nesse sentido, este Administrador utilizou para as habilitações trabalhistas os 

critérios usualmente utilizados para o acatamento destas demandas, sendo estas (i) 

Certidão de Crédito; (ii) Cálculo; (iii) Identidade; (iv) Procuração; e (v) Sentença. 

 

1. ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS 

 

Requer o credor que seu crédito seja majorado para o valor de R$ 29.250,00, 

juntando para tanto os cálculos de liquidação do processo n.º 0100934-

08.2016.5.01.0048. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

Alega a Recuperanda que o valor correto seria de R$ 19.500,00 uma vez que foram 

quitadas 7 das 20 parcelas, no valor de R$ 1.500,00 cada. Afirma ainda que o 

credor inclui em seu cálculo multa de 50% devido ao inadimplemento, o que não 

merece prosperar uma vez que os pagamentos somente foram suspensos após o 

ajuizamento da Recuperação Judicial. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Considerando que nos autos da reclamação trabalhista n.º 0100934-

08.2016.5.01.0048 inexiste a expedição de certidão de crédito, esse Administrador 

entende que a divergência não merece ser acolhida, sendo devido o valor 





 

 

 

informado pela Recuperanda, R$ 19.500,00, uma vez que restou incontroverso, 

conforme informações prestadas pela Recuperanda e extraída dos autos da 

Reclamação Trabalhista, que somente houve o inadimplemento a partir da parcela 

de setembro de 2017. 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 21.911,25 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 29.250,00 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 19.500,00 

 

2. ALINE DA SILVA LIMA 

 

Segundo a credora os valores atualizados até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial (12.09.2017) são de R$ 57.042,06. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A Recuperanda recalculou os valores e entende como devida a impugnante a 

quantia de R$ 43.209,92 visto que foram quitadas 7 parcelas de 15, no valor de R$ 

4.717.24 cada, devendo ocorrer acréscimos de juros e multa pelo inadimplemento 

das parcelas de fevereiro a setembro de 2017, com acréscimo total de R$ 5.472,00. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Este Administrador entende que o valor devido deve atualizado até a data do 

pedido de Recuperação Judicial, não devendo ser contabilizados juros e multas a 

partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor informado pela 

Recuperanda, qual seja: R$ 43.209,92. 

 

 

 

 





 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 41.275,85 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 57.042,06 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 43.209,92 

 

3. ANDREA MONTENEGRO MAGALHÃES 

 

Segundo a credora os valores atualizados até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial (12/09/2017) são de R$ 106.064,70. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A Recuperanda recalculou os valores e entende como devida a impugnante a 

quantia de R$ 93.461,48, tendo em vista que foi acordado o pagamento do valor de 

R$ 88.609,05 em 15 parcelas, porém, todas foram inadimplidas. 

 

Porém, entende a Recuperanda que somente devem incidir juros e multa no valor 

de R$ 6.852,43 nas parcelas anteriores a Recuperação Judicial, ou seja, de 

fevereiro a setembro de 2017. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Inicialmente, deve-se destacar que não sendo apresentada certidão para fins da 

habilitação em recuperação judicial, entendendo este Administrador Judicial que 

não devem ser contabilizados juros e multas a partir de 12.09.2017, bem como, 

entende que é devido o valor informado pela Recuperanda, qual seja: R$ 

95.461,48. 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 88.609,05 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 106.064,70 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 95.461,48 

 

4. CLARA CHAGAS DE SOUZA 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 12.647,81. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 10.598,40 isso porque o acordo de R$ 22.940,25 a ser 

quitado em 15 parcelas, sendo somente adimplidas as 9 primeiras. 

 

Entende a Recuperanda que somente devem ter acréscimos de juros e multas as 

parcelas inadimplidas, quais sejam: dezembro de 2016 a junho de 2017, 

totalizando acréscimo de R$ 1.472,30. 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Inicialmente, deve-se destacar que não apresentada certidão para fins da 

habilitação em recuperação judicial, entendendo este Administrador Judicial que 

não devem ser contabilizados juros e multas a partir de 12.09.2017, bem como, 

entende que é devido o valor informado pela Recuperanda, qual seja: R$ 

10.598,40. 

 

 

 

 





 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 8.793,76 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 12.647,81 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 10.598,40. 

 

5. CLAUDIA DE MOURA SOARES BEZERRA 

 

Requer a credora que na forma da cláusula sétima do termo de rescisão, acordo 

feito junto ao Sindicato, devem ser incluídos juros de 1% ao mês e multa de 10% 

do valor total da parcela inadimplida ao valor contido no Edital do artigo 52, § 1º da 

lei 11.101/05. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

Alega a empresa em recuperação que o valor devido é de R$ 45.542,68 uma vez 

que foram quitadas 8 parcelas de 15, na quantia de R$ 5.657,51 cada, restando 

saldo de R$ 39.602,33 que deve ser acrescido de juros e multa do período de 

janeiro a agosto de 2017 no montante de R$ 5.996,62. 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Considerando as informações apresentadas, entende este Administrador que 

devem ser incluídos os juros e multas previstas, que conforme informações 

prestadas pela Recuperanda o valor corrigido é de R$ 45.542,68 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 43.845,44 

 





 

 

 

Valor total requerido pelo credor 

não informado 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 45.542,68 

 

6. CLEIDSON ROBERTO SIQUEIRA 

 

O impugnante deixou de apresentar razões e pedidos de sua divergência. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação informou que existe Reclamação Trabalhista sem 

transito em julgado, impedindo a liquidação do crédito. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Uma vez que inexiste certidão de transito em julgado nos autos do processo 

trabalhista, bem como, ainda não foi expedida certidão de crédito esse 

Administrador Judicial entende que o valor habilitado deve ser o informado pela 

Recuperanda, no edital já pulicado, qual seja: R$ 23.377,90. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 23.377,90 

 

Valor total requerido pelo credor 

não informado 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 23.377,90 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

7. DANIELE DOS SANTOS CUNHA 

 

O impugnante deixou de apresentar razões e pedidos de sua divergência. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação informou que existe Reclamação Trabalhista sem 

transito em julgado, impedindo a liquidação do crédito. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Uma vez que inexiste certidão de transito em julgado nos autos do processo 

trabalhista, bem como, ainda não foi expedida certidão de crédito esse 

Administrador Judicial entende que o valor habilitado deve ser o informado pela 

Recuperanda, no edital já publicado, qual seja: R$ 4.001,22. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 4.001,22 

 

Valor total requerido pelo credor 

NA 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 4.001,22 

 

8. ELOIZA LYRIO NIGRO DA SILVA 

 

Informa a credora que obteve sentença favorável junto a justiça do Trabalho, 

porém, sem transito em julgado, motivo pelo qual seu crédito de R$ 29.345,14 

futuramente será majorado. 

 

 

 

 





 

 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

Afirma a Recuperanda que entende o valor habilitado como devido o que não 

impede a alteração de valores após transito em julgado da sentença da Justiça do 

Trabalho. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que os valores somente poderão sofrer 

alteração após expedição da certidão de crédito, bem como, apresentação de toda 

documentação obrigatória, devendo ser mantido o valor do edital. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 29.345,14 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 38.000,00 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 29.345,14 

 

9. FABIANO CLAPP DA SILVA 

 

Alega o impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 24.117,07. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 18.061,87 isso porque o acordo de R$ 29.577,30 a ser 

quitado em 15 parcelas, sendo somente adimplidas as 7 primeiras. 

 

Entende a Recuperanda que somente devem ter acréscimos de juros e multas as 

parcelas inadimplidas, quais sejam: janeiro a setembro de 2017, totalizando 

acréscimo de R$ 2.287,31. 





 

 

 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que considerando a inexistência de certidão de 

crédito e a data do pedido de Recuperação Judicial, não devem ser contabilizados 

juros e multas a partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor 

informado pela Recuperanda, qual seja: R$ 18.061,87. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 17.253,43 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 24.117,07 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 18.061,87 

 

 

10.  FABIO ELIAS DA SILVA 

 

O impugnante deixou de apresentar razões e pedidos de sua divergência. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação informou que existe Reclamação Trabalhista sem 

transito em julgado, impedindo a liquidação do crédito. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Uma vez que inexiste certidão de transito em julgado nos autos do processo 

trabalhista, bem como, ainda não foi expedida certidão de crédito esse 

Administrador Judicial entende que o valor habilitado deve ser o informado pela 

Recuperanda, no edital já publicado, qual seja: R$ 53.900,82. 

 





 

 

 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 53.900,82 

 

Valor total requerido pelo credor 

não informado 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 53.900,82 

 

11. FABIOLA MOREIRA DA SILVA 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz a quantia de R$ 

32.584,11 ao invés dos R$ 45.588,74 contido no Edital. 

 

A redução é devida pois ocorreram pagamentos nos autos da ação trabalhista n.º 

0100283-29.2017.5.01.0019. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A Recuperanda opina no sentido de ser acolhida a divergência apresentada. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Considerando as parcelas adimplidas nos autos da Reclamação trabalhista n.º 

0100283-29.2017.5.01.0019, esse Administrador Judicial entende pela redução do 

crédito para R$ 32.584,11. 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 45.288,74 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 32.584,11 





 

 

 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 32.584,11 

 

12.  GLAUCIA DA PENHA DE MOURA 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) no montante de R$ 

15.784.65. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 12.784,70 isso porque o acordo de R$ 20.935,70 a ser 

quitado em 15 parcelas, iniciando-se em 05.07.2016, somente teve 7 parcelas 

adimplidas. 

 

Entende a Recuperanda que devem ter acréscimos de juros e multas as parcelas 

inadimplidas: janeiro a agosto de 2017, totalizando acréscimo de R$ 1.619.02. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que não devem ser contabilizados juros e 

multas a partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor informado 

pela Recuperanda, qual seja: R$ 12.784,70. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 12.212.46 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 15.784.65 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 12.784,70 

 

 





 

 

 

13.  JOÃO CARLOS PIRASSINUNGA 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 44.644,37. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 40.298,22 isso porque o acordo de R$ 37.405,53 a ser 

quitado em 15 parcelas, nunca foi adimplido. 

 

Entende a Recuperanda que somente devem ter acréscimos de juros e multas as 

parcelas inadimplidas antes do pedido de Recuperação: fevereiro a setembro de 

2017, totalizando acréscimo de R$ 2.892,69. 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que não devem ser contabilizados juros e 

multas a partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor informado 

pela Recuperanda, qual seja: R$ 40.298,22. 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 37.405,53 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 44.644,37 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 40.298,22 

 

 

14.  JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES GOIANA PINTO 

 

O Alega a impugnante que o valor do seu crédito é no importe de R$ 31.917,80, 

apresentando certidão de crédito com valor atualizado até a data de 16.01.2018. 





 

 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que o valor deve ser posicionado para data do 

pedido de Recuperação Judicial, conforme cálculo abaixo realizado. 

 

 

Ademais, este Administrador também realizou alteração do endereço do credor, de 

acordo com as informações da divergência. 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 27.929,21 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 31.917,80 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 31.006,94 

 

 

15.  LEONARDO ELIAS CORREA MORGADO MIGUEL 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 37.245,96. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 27.900,44 isso porque o acordo de R$ 45.688,50 a ser 

quitado em 15 parcelas, iniciando-se em 05/072016, somente teve 7 parcelas 

adimplidas. 

 





 

 

 

Entende a Recuperanda que somente devem ter acréscimos de juros e multas as 

parcelas inadimplidas antes do pedido de Recuperação: janeiro a setembro de 

2017, totalizando acréscimo de R$ 3.553,24. 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que não devem ser contabilizados juros e 

multas a partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor informado 

pela Recuperanda, qual seja: R$ 27.900,44. 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 26.651,63 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 37,245,96 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 27.900,44 

 

 

16.  LIDIANE BARCELLOS DE OLIVEIRA MATOS 

 

O impugnante deixou de apresentar razões e pedidos de sua divergência. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação informou que existe Reclamação Trabalhista sem 

transito em julgado, impedindo a liquidação do crédito. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Uma vez que inexiste certidão de transito em julgado nos autos do processo 

trabalhista, bem como, ainda não foi expedida certidão de crédito esse 

Administrador Judicial entende que o valor habilitado deve ser o informado pela 

Recuperanda, no edital já publicado, qual seja: R$ 5.892,25. 





 

 

 

 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 5.892,25 

 

Valor total requerido pelo credor 

não informado 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 5.892,25 

 

 

17.  LUIZ ANTONIO TORGA 

 

O impugnante deixou de apresentar razões e pedidos de sua divergência. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação informou que existe Reclamação Trabalhista sem 

transito em julgado, impedindo a liquidação do crédito. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Uma vez que inexiste certidão de transito em julgado nos autos do processo 

trabalhista, bem como, ainda não foi expedida certidão de crédito esse 

Administrador Judicial entende que o valor habilitado deve ser o informado pela 

Recuperanda, no edital já publicado, qual seja: R$ 22.681,75. 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 22.681,75 

 

Valor total requerido pelo credor 

não informado 





 

 

 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 22.681,75 

 

18.  MARCIO REIS DE ALMEIDA 

 

O impugnante deixou de apresentar razões e pedidos de sua divergência. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação informou que existe Reclamação Trabalhista sem 

transito em julgado, impedindo a liquidação do crédito. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Uma vez que inexiste certidão de transito em julgado nos autos do processo 

trabalhista, bem como, ainda não foi expedida certidão de crédito esse 

Administrador Judicial entende que o valor habilitado deve ser o informado pela 

Recuperanda, no edital já publicado, qual seja: R$ 24.960,89. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 24.960,89 

 

Valor total requerido pelo credor 

não informado 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 24.960,89 

 

19.  MARCOS PAULO REIS DE ALMEIDA 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 28.275,23. 

 





 

 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 25.500,07 isso porque o acordo de R$ 23.669,55 a ser 

quitado em 15 parcelas, iniciando-se em 05/02/2017, nunca foi adimplido. 

 

Entende a Recuperanda que somente devem ter acréscimos de juros e multas as 

parcelas inadimplidas antes do pedido de Recuperação: fevereiro a setembro de 

2017, totalizando acréscimo de R$ 1.830,45. 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que não devem ser contabilizados juros e 

multas a partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor informado 

pela Recuperanda, qual seja: R$ 25.500,07. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 23.669,62 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 28.275,23 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 25.500,07 

 

 

20. 1 MAURICIO MIZARELA BRITO 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 79.043,83. 

 

 

 

 





 

 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 60.200,53 isso porque o acordo de R$ 98.581,65 a ser 

quitado em 15 parcelas, iniciando-se em 05/07/2017, somente teve 7 parcelas 

adimplidas. 

 

Entende a Recuperanda que somente devem ter acréscimos de juros e multas as 

parcelas inadimplidas antes do pedido de Recuperação: janeiro a setembro de 

2017, totalizando acréscimo de R$ 7.623,65. 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que considerando a inexistência de certidão de 

crédito e a data do pedido de Recuperação Judicial, não devem ser contabilizados 

juros e multas a partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor 

informado pela Recuperanda, qual seja: R$ 60.200,53. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 57.505,96 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 79.042,83 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 60.200,53 

 

21.  PAULA DE FARIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 

 

O impugnante deixou de apresentar razões e pedidos de sua divergência. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação informou que existe Reclamação Trabalhista sem 

transito em julgado, impedindo a liquidação do crédito. 





 

 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Uma vez que inexiste certidão de transito em julgado nos autos do processo 

trabalhista, bem como, ainda não foi expedida certidão de crédito esse 

Administrador Judicial entende que o valor habilitado deve ser o informado pela 

Recuperanda, no edital já publicado, qual seja: R$ 5.670,61. 

 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 5.670,61 

 

Valor total requerido pelo credor 

não informado 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 5.670,61 

 

 

22.  PRISCILA PRUCOLE DA SOLEDADE PEREIRA 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 3.999,66. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação não apresentou manifestação sobre a divergência. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Considerando as informações apresentadas, entende esse Administrador Judicial 

pela manutenção do crédito, uma vez que não foram apresentadas, maiores 

informações sobre os pagamentos vencidos para verificação dos cálculos 

realizados. 

 





 

 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 3.182,93 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 3.999,66 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 3.182,93 

 

 

23.  ROBSON ELIAS DA SILVA 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 16.880,72, devido a pagamentos realizados nos autos do processo: 0100886-

08.2017.5.01.0018. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 18.142,85 isso porque o acordo de R$ 29.709,90 a ser 

quitado em 15 parcelas, iniciando-se em 05/07/2017, somente teve 7 parcelas 

adimplidas. 

 

Entende a Recuperanda que somente devem ter acréscimos de juros e multas as 

parcelas inadimplidas antes do pedido de Recuperação: janeiro a setembro de 

2017, totalizando acréscimo de R$ 2.297,57. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que não devem ser contabilizados juros e 

multas a partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor informado 

pela Recuperanda, qual seja: R$ 18.142,85. 

 

 

 





 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 17.330,78 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 16.880,72 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 18.142,85 

 

 

24.  RONALDO FARIA 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 97.984,31, uma vez que ocorreram pagamentos nos autos do processo 

0100478-70.2017.5.01.0065. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A Recuperanda opina no sentido de ser acolhida a divergência apresentada. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Considerando as parcelas adimplidas nos autos da Reclamação trabalhista n.º 

0100478-70.2017.5.01.0065, esse Administrador Judicial entende pela redução do 

crédito para R$ 97.984,31. 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 152.099,72 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 97.984,31 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 97.984,31 

 





 

 

 

25.  TANIA MARIA GOMES COELHO 

 

Alega a impugnante que o valor do seu crédito, atualizado até a data do 

ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial (12.09.2017) perfaz o montante de 

R$ 3.234,18, requerendo a incidência de juros e multa na forma do termo de 

rescisão. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 3.767,82 isso porque o acordo de R$ 8.085,45 a ser 

quitado em 15 parcelas, iniciando-se em 15/04/2016, somente teve 9 parcelas 

adimplidas. 

 

Entende a Recuperanda que devem ter acréscimos de juros e multas as parcelas 

inadimplidas: dezembro a junho de 2017, totalizando acréscimo de R$ 533,64. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Entende esse Administrador Judicial que não devem ser contabilizados juros e 

multas a partir de 12.09.2017, bem como, entende que é devido o valor informado 

pela Recuperanda, qual seja: R$ 3.737,82 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 3.099,42 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 3,234,18 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 3.767,82 

 

 

 

 





 

 

 

26.  SILVIA CRISTINA DA SILVA 

 

O impugnante deixou de apresentar razões e pedidos de sua divergência. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação informou que existe Reclamação Trabalhista sem 

transito em julgado, impedindo a liquidação do crédito. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Uma vez que inexiste certidão de transito em julgado nos autos do processo 

trabalhista, bem como, ainda não foi expedida certidão de crédito esse 

Administrador Judicial entende que o valor habilitado deve ser o informado pela 

Recuperanda, no edital já publicado, qual seja: R$ 4.613,57. 

 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 4.613,57 

 

Valor total requerido pelo credor 

não informado 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 4.613,57 

 

 

 

27.  WAGNER FERREIRA MACHADO 

 

Requer o credor que na forma da cláusula sétima do termo de rescisão, acordo feito 

junto ao Sindicato, devem ser incluídos juros de 1% ao mês e multa de 10% do 

valor total da parcela inadimplida ao valor contido no Edital do artigo 52, § 1º da lei 

11.101/05. 





 

 

 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa em Recuperação procedeu novos cálculos do crédito da impugnante 

chegando a quantia de R$ 8.731.40 isso porque o acordo de R$ 14.298.15 a ser 

quitado em 15 parcelas, iniciando-se em 05/07/2017, somente teve 7 parcelas 

adimplidas. 

 

Entende a Recuperanda que devem ter acréscimos de juros e multas as parcelas 

inadimplidas: janeiro a setembro de 2017, totalizando acréscimo de R$ 1.105.72. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Considerando as informações apresentadas, entende este Administrador que 

devem ser incluídos os juros e multas previstas, que conforme informações 

prestadas pela Recuperanda o valor corrigido é de R$ 8.731,40 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 8.340,59 

 

Valor total requerido pelo credor 

INCLUSAO DE JUROS DE 1% E MULTA DE 10% 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 8.731,40 

 

DIVERGÊNCIAS E HABILITAÇÕES  

CREDORES ARROLADOS PELA RECUPERANDA NA CLASSE III 

 
1. Banco do Brasil 

Inicialmente arrolado na relação de credores no pedido da recuperação judicial, 

conforme edital do art. 52, § 1º, pelo importe de R$ 7.135.387,46, na classe de 

Credores Com Garantia Real (Classe II). 

Nesse sentido, o Banco do Brasil informa que os valores dos créditos arrolados são 

os seguintes, todas em renegociação especial: 





 

 

 

 - Cédula de Crédito Bancário n.º 491.601.977 no valor de R$ 6.243.285,25 

atualizados até 12/09/2017; 

 - Cédula de Crédito Bancário n.º 491.601.978 no valor de R$ 1.373.891,00 

atualizados até 12/09/2017; 

 -Cédula de Crédito Bancário n.º 491.601.979 no valor de R$ 935.521,33, 

atualizados até 12/06/2017. 

Por outro lado, informa que a Recuperanda também celebrou com o Habilitante 

operações garantidas com alienação fiduciária, não estando os créditos abaixo 

sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial: 

 - Operação 309.903.497 no valor de R$ 64.083,92, atualizada até 

12/09/2017; 

 - Operação 309.903.500 no valor de R$ 4.636,94, atualizada até 

12/09/2017; 

 - Operação 309.903.502 no valor de R$ 51.272,13, atualizada até 

12/09/2017. 

Por fim, o credor requer que o Banco do Brasil conste no rol de credores pelo valor 

de R$ 8.552.697,58 na Classe III – Credores Quirografários, juntando cópias 

autenticas dos contratos firmados e planilhas de atualização de valores a fim de 

comprovar seu Crédito. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A empresa Recuperanda apresentou tela de extrato “Linhas de Crédito – Extrato de 

operação” para os contratos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e planilha 

posicionando os referidos valores para data do pedido de recuperação judicial.  

Nesse sentido, a Recuperanda entende como o valor de R$ 7.828.613,28, 

atualizados até 12.09.2017, conforme planilha e telas de extratos de operação 

abaixo. 

 

 

 





 

 

 

 

 

A. Extrato da Operação n.º 491.601.977 

 

B. Extrato da Operação n.º 491.601.978 

 

 

 

 

 





 

 

 

C. Extrato da Operação n.º 491.601.979 

 

Informa que não é devida a incidência de multas uma vez que o Banco do Brasil 

somente considerou o vencimento antecipado da dívida após o ajuizamento da 

Recuperação Judicial, bem como, o banco não junta planilhas individualizadas 

tornando inviável a análise do crédito alegado. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Considerando as informações disponibilizadas pelo credor Banco do Brasil e a 

Recuperanda, este administrador entende que a divergência apresentada procede 

parcialmente, devendo o credor constar na monta de R$ 7.828.613,28 na Classe III 

– Credores Quirografários, conforme cálculo apresentado pela Recuperanda. 

 

Isto porque, conforme verificado nas telas dos extratos apresentadas pela 

Recuperanda, na data do pedido de recuperação judicial, estes seriam os valores 

informados no próprio sistema do banco ora divergente. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$  7.135.387,46 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 8.552.697,58 





 

 

 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 7.828.613,28 

 

 
2. Bastos – Tigre, Coelho da Rocha, Lopes e Freitas Advogados 

 

Informa o Habilitante que seu crédito no valor de R$ 5.866,67 foi arrolado na 

Classe III – Credores Quirografários de forma equivocada uma vez que se trata de 

contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cópia foi enviada a esse 

Administrador, e de acordo com a jurisprudência predominante trata-se de verba 

Alimentar, arrolada na Classe I – Trabalhista. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A Recuperanda analisou a classificação do crédito e concorda que o contrato de 

prestação de serviços advocatícios deve ser incluído na Classe I – Credores 

Trabalhistas. 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Esse Administrador Judicial entende que por tratar-se de verba alimentar o crédito 

em tela deve ser reposicionado para a Classe I – Credores Trabalhistas. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 5.866,67 na Classe III 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 5.866,67 na Classe I 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 5.866,67 reposicionado para Classe I 

 





 

 

 

3. IBRATI - Instituto de Desenvolvimento de Tecnologia em Gestão de 

Pessoas - IGP 

 

Aduz o Habilitante que seu crédito foi arrolado na quantia de R$ 212.570,25 na 

Classe III – Credores Quirografários quando na realidade o valor devido, atualizado 

até 12/09/2017, de acordo com notas fiscais e planilhas de cálculos enviadas ao AJ, 

é de R$ 259.239,25 na mesma Classe no primeiro Edital. 

 

Posicionamento da Recuperanda 

 

A Recuperanda entende que a divergência deve ser acatada pelo Administrador 

Judicial sendo o valor de R$ 259.239,25 referente a gestão operacional e quantia 

de R$ 126.380,61 de previdência privada. 

 

Por outro lado, no que tange o crédito arrolado inicialmente no valor de R$ 

3.286.893,10, a empresa Recuperanda alega que o mesmo é referente a “repasse 

de benefício”, onde por força de contratos de indenização de propriedade intelectual 

e direito autoral, a empresa pagava seus ex-colaboradores quantia de natureza 

indenizatória, através do IBRATI, que atuava como mero agente repassador destas 

quantias.  

 

Nesse sentido, aduz que os referidos valores eram depositados em favor da Ibrati 

em repassados aos referidos ex-colaboradores, que seriam o beneficiários destes 

recursos. 

 

Ademais, informa que alguns destes ex-empregados, pleiteiam judicialmente o 

pagamento dos valores inadimplidos e outros a equiparação a salário. 

 

Outrossim, a empresa devedora informa que não concorda com a equiparação, 

considerando os valores controvertidos e ilíquidos. 

 

Nessa esteira, considera que na eventualidade dos valores serem reconhecidos na 

Justiça do Trabalho ou realizado acordo, os mesmos deverão ser habilitados pelos 

referidos credores na Recuperação Judicial. 

 

Por fim, destaca que em nenhum cenário este valor será revertido para o IBRATI, 

mas sim para credores trabalhistas que tiverem seus créditos reconhecidos. 

 





 

 

 

Posição do Administrador Judicial 

 

Considerando a divergência referente ao valor de R$ 259.239,25 (gestão 

operacional), este Administrador entende pela procedência do pleiteado pelo 

credor, pois trata-se de atualização do valor devido até a data do pedido de 

recuperação judicial. 

 

No que tange o crédito de R$ 3.286.893,10, referente a repasse de benefício, 

considerando todos os argumentos supracitados apresentados pela Recuperanda, 

este Administrador entende pela exclusão do referido crédito da Recuperação 

Judicial, uma vez que os valores são referentes a repasses que seriam realizados 

para ex-colaboradores da empresa. 

 

A manutenção do crédito ao IBRATI, certamente geraria créditos em duplicidade na 

eventualidade de habilitação dos credores trabalhistas após sentenças na Justiça do 

Trabalho. 

 

Por fim, com base nos dados apresentados pela empresa em recuperação, deve-se 

destacar que o beneficiário destes valores não seria o IBRATI e sim os credores 

trabalhistas, que possuem condições de pagamentos, previstas no Plano de 

Recuperação Judicial e na lei 11.101/05, diferente dos credores Quirografários, 

como é o caso do IBRATI. 

 

 

Resumo divergência: 

 

Valor edital art. 52, § 1º da lei 11.101/05 

R$ 212.570,25 (gestão operacional);R$ 126.380,61 (previdência privada); e R$ 

3.286.893,10 (repasse de benefićio) 

 

Valor total requerido pelo credor 

R$ 259.239,25 (gestão operacional) 

 *divergência apresentada somente para o crédito de gestão operacional 

 

Valor para o edital do art. 7, § 2º da lei 11.101/05 

R$ 259.239,25 (gestão operacional); e R$ 126.380,61 (previdência privada) 

 

 

 





 

 

 

 

2. Relação de Credores (art. 7, § 2º da LRF) 

 

Por todo o exposto, com base na documentação recebida da Recuperanda e 

divergências tempestivas realizadas pelos Credores, foi elaborada nova Relação de 

Credores, conforme versa o art. 7, § 2º da LRF. ( Anexo II). 

 

Rio de Janeiro, 01 de março de 2018. 

 

EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas 

Administrador Judicial 

 

 

ANEXOS: 

 

I – QUADRO DE DIVERGÊNCIAS 

II – RELAÇÃO DE CREDORES 
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