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Aparecida de Goiânia - Goiás, 15 de março deZOL7.

-w
Ilustríssimo senhor administrador iudicial,
Dr. Leandro Almeida de Santana.

Assunto: Requerimento.

-N

LOCTEC ENGENHARIA ITDA. C MACNARIUM ENGENHARIA LTDA.,

empresas devidamente qualificadas nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, de protocolo na 39L837-48.2016.8.09.0011, vem, a presença do
Administrador fudicial, nomeado pelo doutor juíz da 4a vara cível da comarca de
Aparecida de Goiânia

-

Goiás, apresentar informações

e/ou questionamentos,

para que no fim, nos seja esclarecido ou retificado, os seguintes termos abaixo
consignados.

I

-

DAS DIFERENçAS CALCULADAS NOS VALORES DE CRÉDITO

@

TRIFER INDÚSTRIA METATURGICA LTDA

Sr. Administrador, consta na relação nominal de

credores

apresentada, a inserção/classificação dos créditos da empresa TRIFER INDÚSTRIA
METALURGICA LTDA., inscrita no CNPf ne 00.027.986/0003-55, nos quadros de
empresa possuidora de crédito com garantia real.
Ocorre que, como se pode notar o"stattts" societário da qual pertence

tal empresa, bem como o crédito discriminado na citada relação de credores, cujo

valor é de R$ 695,40 fseiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos),
implicando equívoco da atual posição, devendo ser retificada para que a sociedade
figure como credora quirografária.

LOCTEC ENGENHARIA LTDA,
Condominio Cidade Empresaíal,

Primirâ Avenida, Qd. 01, Lotê 21

-

SetoÍ Cidade VeÍa Cruz - 74.93F900 APARECIDA OE
-Fax: 0ô2.3587.1517

GolÂNlA-Go - email: lmtec@lmtt

rnd br - Fone: 062.3587.1514
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ENGENHARIA LTDA.
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B)

CIDADE SERVIçOS E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. EPP
Sr.

a

Administrador, consta na relação nominal de credores apresentada,

inserção/classificação

dos créditos da empresa CIDADE SERVIÇOS E

ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

-

EPP.,

inscrita no CNP| ne 07.353.'J'46/0001-60,

nos quadros de empresa possuidora de crédito quirografário.

Ocorre que, como se pode notar através da escritura pública de
confissão de dívidas com alienação fiduciária, bem como o crédito discriminado na

citada relação de credores, cuio valor

é de R$ 1,.963.404,58 [Um Milhão,

Novecentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Cinqüenta e Oito
Centavos), implicando equívoco da atual posição, devendo ser retificada para que a
sociedade figure como credora com garantia real.

c)

cHrNA CoNSTRUCTION BANK - BANCO MÚLTIPIO S/A

Com relação ao crédito da instituição financeira publicamente
conhecida

por

BANCO CHINA, entidade societária inscrita

no

CNPI

ns

07.450.604/0001-89, ocorrera o lançamento de seu crédito a maior.
O lançamento deste saldo refere-se a cédula na 1283484, emitida na

data de 02/06/201,6, onde ocorrera à inserção na relação de credores de crédito
obtido por cálculo que resultou em valor acima do corretamente contabilizado.
Do realizado cálculo, chegaram ao valor total de saldo devedor de R$
275.81,3,87 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e oitenta e sete

centavos).
Assim, aplicando a correção de juros moratórios de 1,000/o e multa de
Zo/o sobre o

valor de R$ 263.903,27, chegamos ao total do débito de R$ 27L.820.37

[duzentos e setenta e um mil, oitocentos

e

vinte reais

LOCTEC EI{GEI'IHARIA LTDA.
Fax: 062.3587.1517

e

trinta

e sete centavos).

01
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LTOA.

CNPJ(MF) n.o 01.734.214/0001-54

c) BANCO MERCANTTL DO BRASIL S/A
De igual forma, evidencia-se divergência quanto ao cálculo realizado
.J,3916631.-9,
pelo BANCO

na Cédula de Crédito Bancário número

emitida

MERCANTIL DO BRASIL S/A, CNPJ 17.t84.037/0001-10, onde o valor contido na

planilha cálculo soma o total de seu crédito é de R$ 1'7.144.713'72 (onze milhões,
cento e quarenta e quatro mil, setecentos e treze reais e setenta e dois centavos).
Realizado o cálculo de atualização monetária em atenção aos dados

contidos na cédula de crédito bancário, chegou-se ao valor total de

R$

10.899.098,57 [dez milhões, oitocentos e noventâ e nove mil, noventa e oito reais e

cinqüenta e sete centavos).
rr

- DA INSERÇÃO

A)

rue

nrreçeo NoMINAL DE CREDORES

BANCO DONORDESTEDO BRASILS.A.

Oportunamente, a empresa MACNARIUM ENGENHARIA LTDA'' se vale
de
do presente para solicitar diretamente a Vossa Senhoria, com o requerimento
financeira
inserção do credor, BANCO DO NORDESTE D0 BRASIL S.A., instituição

inscrita no CNPI no 07.237.373/0056-01.

0 crédito que ora se requer em prol do citado

banco é oriundo da

valor de R$ R$
Cédula de Crédito Comercial de número 56,20|3,6235.7207 5, no
sendo
2.173.500,00 (dois milhões, cento e setenta e três mil e quinhentos reaisJ'

Iiberado como operação de crédito somente

a

quantia de R$ 504'000'00

(quinhentosequatromilreais)referenteaumaUsinaMisturadoradeSolos/CCR,
valor de
Marca Ticel. O saldo remanescente desta operação é 38 parcelas no
7.636,36 (sete mil, seiscentos e trinta

R$

e seis reais e trinta e seis centavosl'

e noventa
totalizando um saldo remanescente devedor de R$ 290'181'68 [duzentos

mil, cento e oitenta e um reais

e sessenta e

oito centavos)'

DIANTEDOEXPOSTO,TequeT,apósaanálisedoaquievidenciado
a
pelo Administrador fudicial, Dr. Leandro Almeida de Santana' que se digne
conceder a totalidade do presente requerimento'
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HÉLLEN CRYSTINE A.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

LOCTEC ENGENHARIA LTDA.

-Fax

062.3587.15'17
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Requerente: Trifer lndústria Metalúrgica Ltda.
Natureza: Divergência de crédito

DECISÃO
O edital de publicação das relaçÕes de credores das empresas devedores

LOCTEC ENGENHARIA LTDA. E MACNARIUM ENGENHARIA LTDA. foi publicado

no Diário de Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO) em 2510í12017 (quarta-feira), sendo de 15 (quinze) dias o prazo para

C

apresentação de divergências e habilitações de crédito perante o administrador
judicial, conforme art.70, § 1o, da Lei n. 11.10112005. Portanto, referido prazo expirouse em 0910212017 (quinta-feira).

A

presente divergência

foi

recebida

em

04102/,2017, logo,

tempestivamente.

documentos encaminhados ao Administrador Judicial vêm
desprovid,os de qualquer pedido formal tanqente a habilitar crédito ou divefgir

Os

quanto ao arrolado pela RecuPqrandF.

Não cabe ao administrador judicial substituir as partes do processo
reestruturatório, nem pode acolher a pedidoe implícitos, devendo o credor, ao
divergir ou habilitar seu crédito, explíeíto o quanto pretendê, o que não vislumbro tn
casu. E o que se chama na seara judicial de petição inepta.

Assim, ante a ausQncia de ped.ido formal explíçitg. deixo de conhecer
dos documentos apresentados pelo credor, pelo que mantenho inalterado o crédito

em questiio, ou seja, nos estritos termos do que apresentado pela Recuperanda.
Goiânia-GO, 20 de março de 2017

Leandro Al

Santana
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Leandro Almeida de Santana
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