
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÕES E DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITOS

FALÊNCIA DA BIANCHERIA LA LUNI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

PROCESSO N.º 1001029-87.2018.8.26.0309

2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JUNDIAÍ DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

CPF/CNPJ 34.028.316/7101-51

Tipo do Requerimento Habilitação de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pela Falida Classificação do crédito declarado pela Falida

- -

Valor do crédito pretendido pelo Credor Classificação do crédito pretendido pelo Credor

R$ 3.905,73 Quirografário

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item Descrição do Documento

i Pedido de Habilitação

ii Instrumento de Procuração

iii Contrato de Prestação de Serviços nº 9912286809

iv Extrato de envio de correspondências

v Fatura nº 813946



PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO

1. Trata-se de pedido de habilitação de crédito entabulado através do incidente autuado

sob n.º 1007665-98.2020.8.26.0309, por meio do qual o Credor Empresa Brasileira de

Correio e Telégrafos - ECT pretende a inclusão de seu crédito na relação de credores da

falência, pela importância de R$ 3.905,73 (três mil novecentos e cinco reais e setenta e três

centavos), na classe tributária.

2. Nessa linha, aduz o Credor que o crédito em testilha advém do “Contrato Múltiplo de

Prestação de Serviços e Venda de Produtos de n.º 9912286809”, celebrado entre as partes em

22.11.2011, pontuando que restou inadimplida a Fatura de nº 813946, com vencimento

programado para 11.04.2016, no valor de R$ 2.799,01 (dois mil setecentos e noventa e nove

reais a um centavo).

3. Assim, após a análise dos documentos referenciados, a Administradora Judicial

verificou que o crédito aduzido, de fato, é oriundo do Contrato de Prestação de Serviço e

Venda de Produtos de nº 9912286809”, que tem como objeto a prestação de serviços de

Sedex e PAC, mala direta postal, carta comercial e cujo prazo de vigência é de 12 (doze)

meses a partir da data de assinatura, podendo ser renovado por períodos iguais ou sucessivos

até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme demonstrado abaixo:

***



***

(Trecho extraído dos documentos enviados pelo Credor)

4. Nesta senda, foi possível observar que os serviços efetuados em relação à Fatura nº

813946, relativos a Pac, Sedex, Caixa Encomenda, dentre outros, restaram devidamente

indicados, veja-se:

(Trecho extraído dos documentos enviados pelo Credor)

5. Nesse sentido, insta consignar que, em análise do contrato de Prestação de Serviço e

Venda de Produtos referenciado, a Expert observou na “cláusula oitava” que fora estipulado

entre as partes que, em caso de inadimplemento, haveria a aplicação de multa de 2% (dois por

cento), assim como a atualização monetária deveria ser realizada pela Taxa SELIC:

(Trecho extraído da cláusula 8.1.4 de fl. 22 dos autos incidente de crédito)



6. Postas essas observações, a Administradora Judicial consigna que os instrumentos de

crédito acima elencados foram pactuados anteriormente à decretação da falência

(19.11.2019), demonstrando, assim, que os créditos compreendidos encontram-se protegidos

sob o manto da concursalidade.

(Trecho extraído da fl.34 juntada nos autos do incidente de crédito)

7. Outrossim, tendo em vista que o crédito não se encontra devidamente atualizado até

data da decretação da falência, a Expert procedeu à atualização dos valores advindos da

Fatura ora apresentada, nos termos do que dispõe o art. 9º, inciso II da LFR, in verbis:

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;

(original sem grifos).

8. Neste diapasão, após realizar a adequação do valor conforme termos contratuais

estipulados, visando apurar o quantum efetivamente devido ao Credor, a Expert identificou a

seguinte quantia:

Termo Final Atualiz. 19/11/2019

Termo Final Mora 19/11/2019

Atualização SELIC

TÍTULO
Data Base
Atualiz.

Data Base
Mora

Valor
Principal

Atualiz.
SELIC

Juros Mora %
a.m

Saldo devedor
Atualiz.

Principal 11/04/2016 11/04/2016 R$ 2.799,01 35,736871% - R$ 3.799,15

Multa Contratual de 2% R$ 75,98

SALDO DEVEDOR EM 19/11/2019 R$ 3.875,13



9. No tocante a classificação do crédito, consoante entendimento da jurisprudência

bandeirante, deverá ser incluído na classe quirografária, conforme a seguir demonstrado:

“FALÊNCIA Habilitação de crédito Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos Privilégio inexistente Inteligência do

art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69 Interpretação restritiva que

se impõe Crédito quirografário Precedente desta 7ª Câmara

Recurso desprovido.1” (original sem grifos)

10. Por fim, registre-se que a Administradora Judicial realizou apenas a adequação dos

cálculos, sendo de rigor que a quantia líquida e certa constatada seja habilitada em favor do

Credor, na classe IV - quirografária.

CONCLUSÃO

11. Diante do exposto, acolhe-se parcialmente o pedido de habilitação apresentado, de

modo a incluir em favor do Credor Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT o

crédito na importância de R$ 3.875,13 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais e treze

centavos), na classe quirografária concursal.

Titular do Crédito: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

Valor do Crédito: R$ 3.875,13

Classificação do Crédito: Quirografário Concursal - Classe IV

ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA

Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                     CRC n.º 1SP322499/O-3

OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador

1 TJ-SP - APL: 91684934020078260000 SP 9168493-40.2007.8.26.0000, Relator: Ferreira da Cruz, Data de
Julgamento: 06/02/2013, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2013



FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÕES E DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITOS

FALÊNCIA DA BIANCHERIA LA LUNI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

PROCESSO N.º 1001029-87.2018.8.26.0309

2.ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JUNDIAÍ DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social Fazenda Pública do Município de Jundiaí

CPF/CNPJ -

Tipo do Requerimento Habilitação de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pela Falida Classificação do crédito declarado pela Falida

- -

Valor do crédito pretendido pela Credora Classificação do crédito pretendido pela Credora

R$ 2.912,75 Tributário

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item Descrição do Documento

i Pedido de Habilitação

ii Planilha de Cálculo

iii Cópia das CDAs



PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO

1. Trata-se pedido de habilitação de crédito apresentado pela Fazenda Pública do

Município de Jundiaí através do incidente autuado sob n.º 1003650-86.2020.8.26.0309,

visando a inclusão de seu crédito na relação creditícia pela importância de R$ 2.912,75 (dois

mil novecentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

2. Para instruir o seu pleito, a Credora apresentou demonstrativo de cálculos dos débitos

referentes ao imposto de ISSQN e Taxa de Publicidade à fl. 02, do incidente, bem como

Certidões de Dívida Ativa com inscrições de n’s 591161/2013, 641094/2015, 633457/2014,

591162/2013, 641093/2015, 669557/2015, 641096/2015, 716485/2015, 641095/2015 e

591160/2013.

3. Assim, diante das premissas expostas, a Administradora Judicial passa à análise do

pleito nos termos dispostos no art. 7.º A, §3º, I da LFR2 e, nesse sentido, inicialmente,

consigna que realizou a conferência dos cálculos apresentados nos autos do Incidente de

Crédito, constatando que o valor pleiteado pela Credora fora atualizado até 03.12.2019.

4. Nesse sentido, é oportuno frisar que os créditos devem respeitar os limites impostos

pela LFR, a qual determina que o valor apresentado deve estar devidamente atualizado até a

data da decretação da quebra, qual seja, 19.11.2019. Confira:

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;

(original sem grifos)

***

2Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, conforme previsto, respectivamente,
no inciso XIII do caput e no § 1º do art. 99 desta Lei, o juiz instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública
credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento
processual, a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos, da
classificação e das informações sobre a situação atual. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
§ 3º Encerrado o prazo de que trata o caput deste artigo:
I - o falido, os demais credores e o administrador judicial disporão do prazo de 15 (quinze) dias para manifestar
objeções, limitadamente, sobre os cálculos e a classificação para os fins desta Lei;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm#art2


Para que seja preservada a eficácia do disposto na parte final

do § 2º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05, é necessário que, no

juízo do trabalho, o crédito trabalhista para fins de habilitação

seja calculado até a data do pedido da recuperação judicial ou

da decretação da falência, para não se ferir a par condicio

creditorum e observarem-se os arts. 49, “caput”, e 124 da Lei

n. 11.101/2005. (original sem grifos)

5. Ademais, insta ressaltar que a Credora não apresentou as respectivas classificações de

cada montante pleiteado, o que se mostra em dissonância com o que dispõe o art. 7.ª A,

caput, da Lei 11.101/05, in versus:

“Art. 7º-A. Na falência, após realizadas as intimações e

publicado o edital, conforme previsto, respectivamente, no

inciso XIII do caput e no § 1º do art. 99 desta Lei, o juiz

instaurará, de ofício, para cada Fazenda Pública credora,

incidente de classificação de crédito público e determinará a

sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 (trinta) dias,

apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a

depender do momento processual, a relação completa de seus

créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos,

da classificação e das informações sobre a situação

atual.(original se grifos)

6. Deste modo, visando a regularização por parte da Credora, a fim de proceder à

habilitação do crédito pleiteado, em 14.04.2022, a Administradora Judicial enviou mensagem

eletrônica pleiteando pela adequação dos créditos nos termos acima elencados, devidamente

atualizados até a data da quebra e com a respectiva indicação da natureza exata de cada valor

que se pretende habilitar. Veja-se:

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950244/par%C3%A1grafo-2-artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10950310/artigo-6-da-lei-n-11101-de-09-de-fevereiro-de-2005
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96893/lei-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-judicial-e-extrajudicial-e-de-fal%C3%AAncia-lei-11101-05


(Trecho extraído do e-mail enviado á Credora)

7. Nada obstante, a Municipalidade quedou-se inerte, não apresentando também

qualquer documentação complementar nos autos do Incidente de Crédito referenciado.

8. Neste ínterim, faz-se necessário destacar que, conforme o artigo 9º, inciso III da LFR,

compete ao credor a comprovação do crédito cuja habilitação se pretende, de modo a trazer

segurança e certeza inequívocas, requisito este não cumprido pela Credora.

9. Veja que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

segue neste sentido:

Pretensão de inclusão de crédito. Ônus da prova da origem,

valor e classificação do crédito que compete ao credor.

Inteligência do art. 9º, incs. II e III, da LFRE. Inércia do

agravante que intimado várias vezes para apresentação de

contratos bancários e extratos de conta corrente, necessários à

perícia contábil, permaneceu inerte. Impugnação rejeitada.

Inocorrência de cerceamento de defesa. Precedente. Recurso

não provido.3 (original sem grifos).

3 TJ/SP – Agravo de Instrumento n.º 2078355-05.2014.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Desembargador Relator Tasso Duarte de Melo, j. 08/10/2014



***

Agravo de Instrumento – Falência – Impugnação de crédito –

Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Credor

impugnante que não apresentou documentos indispensáveis à

verificação da procedência da majoração de crédito

pretendida, mesmo depois de apontados os documentos

faltantes, de forma detalhada, pela administradora judicial –

Ônus probatório que cabia ao impugnante (arts. 9°, III, e 13, da

Lei n. 11.101/05, e art. 373, I, do CPC), do qual não se

desincumbiu – Comportamento processual contraditório do

impugnante, a configurar ofensa ao art. 5°, do CPC – Decisão

agravada mantida – Recurso desprovido.4 (original sem

grifos).

***

Habilitação de crédito em recuperação judicial – Extinção, sem

exame de mérito, com fulcro na ausência de documentos

essenciais – Inconformismo – Desacolhimento – Falta de

liquidez que é pontuada pelo próprio agravante, ao invocar o

dever do administrador judicial em realizar busca nos livros

contábeis – Ausência de provas que inibem a pretensão –

Sentença mantida – Recurso desprovido.5

10. Desta feita, ante a não apresentação do valor do crédito devidamente atualizado até a

data da quebra, bem como ao fato de que a Credora não apresentou a classificação exata

5 (TJSP; Agravo de Instrumento 2237180-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019;
Data de Registro: 14/03/2019)

4 (TJSP; Agravo de Instrumento 2241568-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021)



referente ao valor de cada crédito pleiteado, estando assim em desacordo com o art. 7.ª A,

caput, da Lei 11.101/05, a Administradora Judicial, entende pela rejeição do pleito aduzido.

CONCLUSÃO

11. Diante do exposto, a Administradora Judicial rejeita o presente pedido de habilitação

de crédito apresentado pela Fazenda Pública do Município de Jundiaí, em razão do não

cumprimento do quanto previsto no art. 7.ª A, caput, da Lei 11.101/05.

Titular do Crédito: Fazenda Pública do Município de Jundiaí

Valor do Crédito: -

Classificação do Crédito: -

ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. LÉO BATISTA DE ALMEIDA SOUZA

Antonia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante                     CRC n.º 1SP322499/O-3

OAB/SP n.º 303.042                                                              Contador



FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÕES E DIVERGÊNCIAS DE CRÉDITOS

FALÊNCIA DA BIANCHERIA LA LUNI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

PROCESSO N.º 1001029-87.2018.8.26.0309

2.ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE JUNDIAÍ DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Nome/Razão Social Victor Hugo Bezerra Regis - EPP

CPF/CNPJ 14.088.510/0001-77

Tipo do Requerimento Habilitação de Crédito

INFORMAÇÕES SOBRE O CRÉDITO:

Valor do crédito declarado pela Falida Classificação do crédito declarado pela Falida

- -

Valor do crédito pretendido pelo Credor Classificação do crédito pretendido pelo Credor

R$ 28.127,39 Quirografário

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO HABILITANTE/IMPUGNANTE:

Item Descrição do Documento

i Petição

ii Procuração

iii Cópia da CNH

iv Requerimento de empresário da Junta Comercial

v Nota Fiscal



PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ASSISTENTE FINANCEIRO

1. Trata-se de pedido de habilitação de crédito protocolado às fls. 517/519 dos autos

principais, por meio do qual o Credor pleiteou a inclusão do seu crédito na relação creditícia

pela importância de R$ 28.127,39 (vinte e oito mil e cento e vinte e sete reais e trinta e nove

centavos), na classe quirografária.

2. Nessa linha, aduziu que o crédito referenciado advém da Ação de Execução de Título

Extrajudicial autuada sob o n.º 1024540-51.2017.8.26.0309, que tramita perante a 5ª Vara

Cível desta Comarca.

3. Desta forma, visando realizar a respectiva análise, a Administradora Judicial

diligenciou junto aos autos da Ação de Execução em questão, verificando que foi distribuída

para a cobrança da Nota Fiscal mercantil de n.º 1.498, emitida em 17.08.2015 no valor

originário de R$ 17.942,57 (dezessete mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e

sete centavos), restando acordado que seria pago em 4 (quatro) parcelas de R$ 4.485,64

(quatro mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em duplicatas

cujos vencimentos foram datados para 16.09.2015; 28.09.2015; 06.10.2015 e 16.10.2015.

4. Nessa linha, o Credor Exequente apresentou demonstrativo de cálculos indicando que

o valor do crédito atualizado até a data de 30.11.2017 perfaz a monta de R$ 28.127,39 (vinte

e oito mil e cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), bem como instrumentos de

protestos das Faturas acima indicadas.

5. Posto isso, a Administradora Judicial destaca que, em 07.06.2018, o D. Juízo proferiu

r. decisão nos autos, determinando ao Executado que efetuasse o pagamento da dívida em 03

dias, bem como custas e despesas processuais, sob pena de penhora, ou, para apresentar

embargos à execução em 15 dias. Veja-se:

(Trecho extraído dos autos de n.º 1024540-51.2017.8.26.0309)



6. Desta forma, frisa-se que a Executada, ora, Falida, fora devidamente citada na pessoa

de sua sócia, Sra. Leonina da Rocha Pereira, sendo que o mandado de citação foi juntado nos

autos em 31.07.2019. Veja-se:

(Trecho extraído do e-saj)

7. Ocorre que diante da informação da decretação da Falência da parte Executada, em

19.12.2020, o D. Juízo Cível determinou a suspensão do feito, ficando o Credor responsável

por habilitar o crédito nos autos falimentares, conforme demonstrado abaixo:

(Trecho extraído dos autos de n. 1024540-51.2017.8.26.0309)

8. Nesta senda, a Administradora Judicial planilhou as duplicatas apresentadas nos autos

de origem, confira-se:

Nota Fiscal Duplicata Valor Emissão Vencimento NF Assinada?

001.498 001.498/1 R$ 4.485,65 17/08/2015 16/09/2015 Sim

001.498 001.498/2 R$ 4.485,65 17/08/2015 28/09/2015 Sim

001.498 001.498/3 R$ 4.485,65 17/08/2015 06/10/2015 Sim

001.498 001.498/4 R$ 4.485,65 17/08/2015 16/10/2015 Sim

Total R$ 17.942,57

9. Nesse sentido, verificou que a Nota Fiscal de n.º 001.498 encontra-se com o canhoto

devidamente subscrito, demonstrando que foi realizada a efetiva entrega das mercadorias,

veja-se:



(Trechos extraídos de fl. 10 dos autos da Execução Extrajudicial n.º 1024540-51.2017.8.26.0309)

10. Nesse diapasão, denota-se que a Nota Fiscal em comento possui natureza concursal,

visto que fora pactuada antes da decretação da falência (19.11.2019), sendo certo que todos

os vencimentos das duplicatas também ocorreram em data pretérita.

11. Diante disso, a Expert procedeu à adequação do valor, de modo a apurar o quantum

efetivamente devido ao Credor, considerando que a atualização dos valores pleiteados

encontram-se em desacordo com o disposto no art. 9º, II da LFR, que limita a incidência de

juros e correção monetária até a data da decretação da quebra, oportunidade em que

identificou a seguinte quantia:

Termo Final Atualiz. 19/11/2019

Termo Final Mora 19/11/2019

Atualização INPC

Juros Mora a.m 1,0000%

Título
Data Base
Atualiz. Data Base Mora Valor Principal Atualiz. INPC

Juros Mora
1,0% a.m

Saldo devedor
Atualiz.

001.498/1 16/09/2015 16/09/2015 R$ 4.485,65 19,449079% 50,10% R$ 8.042,46

001.498/2 28/09/2015 28/09/2015 R$ 4.485,65 19,206269% 49,70% R$ 8.004,72

001.498/3 06/10/2015 06/10/2015 R$ 4.485,65 18,998330% 49,43% R$ 7.976,53

001.498/4 16/10/2015 16/10/2015 R$ 4.485,65 18,704250% 49,10% R$ 7.939,06

SALDO DEVEDOR EM 19/11/2019 R$ 31.962,77

12. Registre-se, ademais, que tão somente foi realizada a adequação do crédito intentado,

nesse sentido, o art. 9º, inciso II, da LFR e Enunciado n.º 73 do Conselho Federal - II Jornada

de Direito Comercial, veja-se:

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;

(original sem grifos)

***

Para que seja preservada a eficácia do disposto na parte final

do § 2º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05, é necessário que, no

juízo do trabalho, o crédito trabalhista para fins de habilitação

seja calculado até a data do pedido da recuperação judicial ou

da decretação da falência, para não se ferir a par condicio

creditorum e observarem-se os arts. 49, “caput”, e 124 da Lei

n. 11.101/2005. (original sem grifos)

CONCLUSÃO

13. Diante do exposto, a Administradora Judicial acolhe parcialmente o pedido de

habilitação apresentado, para incluir o crédito em favor do Credor Victor Hugo Bezerra EPP

pela importância de R$ 31.962,77 (trinta e um mil e novecentos e sessenta e dois reais e

setenta e sete centavos), na Classe ME/EPP concursal.

Titular do Crédito: Credor Victor Hugo Bezerra - EPP

Valor do Crédito: R$ 31.962,77

Classificação do Crédito: ME/EPP Concursal
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