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Data~ _ _!05 L_13 

ILUSTRISSIMO SENHOR ADMINISTRADOR JUDICIAL 

MUNDIAL PEc;AS PARA TRATORES LTDA.- ME, pcssoa juridica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.932.442/0001-88, com sede na 
A venida Castelo Branco, N° 4807, Set or Rodoviario, Goifulia, Goias, 
reprcsentada neste ato por seu s6cio diretor AlLTON LF.SSA GONc;ALVFS, 
brasileiro, casado, empresario, inscrito no CPF sob o no 579.974.901-82, com 
ender~o profissional na Avenida Castelo Branco, N° 4807, Setor Universitario, 
Goiania, Goias, por meio de seus procuradores que esta subscrevem, vern, com 
fundamento no artigo ?, § 1° da Lei n° 11.101/ 2005, aprcsentar 

DIVERG£NCIA DE CREDITO 

constante da relac;ao de credores publicada na Recupera~o Judicial de n° 
367199~2.2012.8.09.0181, em trarnite perante a Vara de Famflia, Sue. Inf. Juv. E 
Ovel da comarca de Flores de Goias/ GO, nos termos que passa a expor: 
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1 - A DTVERGENCIA 

Na rela,ao nominal dos credores apresentada pela empresa devedora 
ATAC PARTICIPA~OES AGROPECUARIAS LTDA., consta valor de RS 
25.928,50 ('inte e cinco mil novecentos e ,·inte e oito reais e cinquenta centavos), 
habilitado na dassifica~o como creel ito quirografario. 

A divergE!ncia recai sobre a quantia do credito. 

0 credito tern origem de sentefi\a arbitral proferida na data de 30 de 
novembro de 2012 na redama,ao de n° -!43/ 2012 em trfunite na 1• Corte de 
Conciliac;ao e Arbitragem da Comarca de Goillnia/GO (doc. anexo). 

II - VALOR CORRETO DO CREDITO 

0 valor correto do credito e de R$ 32.757,85 (trinta e dois mil setecentos 
e cinquenta e sete rcais e oitenta e cinco centavos) e sua classificac;ao a ser 
habilitada e a de credito quirogra!ano. 

Ill - REQUERIMENTO 

Ante o exposto, REQUER seja apreciada como TOTALMENTE 

PROCEDENTE a presente diverg~ncia de credito, no sentido de alterar a 
relac;ao de credores, passando a conter o creel ito na quantia d e R$ 32.757,85 
(trinta e dois mil, setecentos e cin.quenta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos), na quaJidade de quirografano. 

Goillnia/GO, 17 de maio de 2013. 
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PROCURA<;AO 

O UTO RG A.NTE: MUNDIAL PEc;:AS PARA TRATORES LTDA., pessoa jurldica de 
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ de n• 08.932.442/0001-88, com sede na 
Averuda Castelo Branco, n• 480'7, Setor Rodovill.rio, Goiania/GO, neste ato 
representado pelo S6cio Diretor Sr. AlLTON LESS A GON<;AL VES, brasileiro, casado, 
empresl\rio, inscrito no CPF n• 579.974.901-82 com endereQ> profissional na Averuda 
Castelo Branco, n• 480'7, Setor Rodovil\rio, Setor Rodovil\rio, GoiAnia/GO. 

OUTORGADOS: ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na OAB/GO sob o n• 18.064. ADYLLA COST A SILVEIRA, brasileira, sol terra. 
advogada, inscrita na OAB/GO sob o n• 33.094, DANIELLA GRANGEIRO 
FERRElRA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/GO sob o n• 30.313, 
LEONARDO BATISTA RABELO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/GO 
sob o n• 29.110, todos estabelecidos profissionalmente l Rua 15, n_ • 1.955, Setor Marista, 
nesta capital, CEP 74.1~150, (Tel/Fax (62): 3252-5700) 

PODERES: Pelo presente instrumento particular de pi'"OCUfll¢o, o Outorgante, acima 
qualificado, nomeia e constitui seu bastante procurador (es) o(s) Outorgado(s), tambem 
qualificado(s) adma, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a 
clausula "ad- judicia", em qualquer ju.lzo, lnst!ncia ou tribunal, podendo propor contra 
quem de direto as a¢es competentes e defend~lo(a) nas cont:rl\rias, tanto em ~ 
dveis, trabalhi.stas, seguindo umas e outras ate final decisAo, usando dos recursos 
legais e acompanhand()-()5, conferindo-lhe ainda poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, firmar compromissos e acordos, receber e dar quitat;ao, agindo em 
conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em ou trem. com ou sem 
reserva de iguais poderes, e para representi-lo e requerer quaisquer documentos em 
nome do outorgante, junto a quaisquer 6rgaos publicos ou privados, autarquias 
municipais, estaduais e federais, entidades da adrninistra~Ao publica direta e indireta, 
institui~Oes de ensino, tanto p(Jbl.icas quanto privadas, dando tudo por bom, firme e 
valioso. 

QIAL TRATORES LTDA. 
AlLTON LESSA GON<;AL VES 



• ~ CONTRATO SOCIAL 
• .#!lJ 

• :ilrt MUNPlAL err; a s PABA J8AIQRES LTJ)A .,.. 
•. i'i! 
.. :" :;:: AlLTON LESSA GONCALVES, lnsileiro, Clloedo SOb 
.;_,_; ~ regime de COIIU'INio patdaide btns, ~. I esklon lie il RIB SM-3, Qd D. Ll 
).l~ 19. Jardin Sclnia Moria.~. CEP 74.370.266, ~- de..-.. <1e 

.__ rl' b •' 6l8 "Z' 'ria OGPCIGO. inlc:riiD no CPF sob rl' 57:lf17.C.IIO'I - 82. 

.-dclo em 1110e/1f171 em caoaco MT a EI..EMIR FRAHCISCO DA SILVA 
L.ESSA. -olno. casada sob regime de """""'hio perdal de bens, ....,eaaiia, 
resldenla a Rue SM-3, Qd 0 U 19, Jardim S6nia Maria. GoiAria-Go, CEP 74.37Q. 
2&8. pa-• da _,_., de klli- rl' 21481140 "Z' via SI'TCIGO, inlalla no 
CPF sob rl' S33 2&8 221 - 2D. ...-em 2010111 f171 am Goiflria.Go, .,.,..._,. 
ercnt si una IQ of«lade lmitadll cr.a S8li reg1dli pe1as MQUntM dit•' ., .. 

5EGUNQA: 0 olljotiYo socilll Mri: CorMn:io - • varejist. de - e 
-116o1os pare lrlll<lres: 
P~O 0NICO - 0 l)f1l%l) de~ swa i'd ' u•ado e a oc eie<Wie 
- .._ llli~- 2JJI06I2fX17. 

TERCBRA: 0 C81'bl Socilll dAo ~sera de R$ 20.000.00 (V'JI'IIa nil Reais) 
dlvididos em 20.000 {V'illte mil) colas de C8j)itat no •alor I.WIItario de R$ 1,00 (Om 
Rellll c:ada wne. ..-nellie~,_.. <!ala em moeda IXliiT1Inllt no pais. a 
...,. ~ri'eos s6aas: 

S6CiOS 

TOTAL 

N"COTAll 
10.000 
10.000 

VLRCOTAS 
R$ 1,00 
R$ 1,00 

TOTAL 
R$ 10.000,00 
R$10.000,00 
R$ 2111..-.oo 

PARAGRAFO UMCO - A& DOUis do "'!f'otal oocial serlo indivisi.eio petan1e a 
soeiedade e n6o podetio - cedi..S: lnnsferidas ou elienadas por qualqlB' 
bme de direilo petmil"'-. _, 0 lriW> • «>cp e$$0 .~ '*"' demlis .x;o., 
c:obe<ido a..-, em v .. -de ax~ o ciniiD de peleocda .. ac, ~
diS cDCOiuas. 1 ha®, ~ no OCif1QJr'SO com ten:e>-o. a ;go.- de 
001 d;6es quanlo a prer;o, l)f1l%l) a lama de ....,..,. ck>. 

OUA/UA; A re&pOnsabilid- de c:ada o6clo nas ub~ usLmlclas pela 
~ ..t reslrila eo Yalor de..,.. DOUis, nwa ambos ,..,.detio 
.......... _ pela ~do caPilli a:ial: 



QUINTA; A aoc:iedade sera adminiau.c18 palo aoao .All TON LESSA 
GONCALVES que 8S$inarile a~ lloladamente, alive e ~. 
judie~ e exare~ a>m os pode:u a aiJibui¢es de adlnin4-. 
autonzado o uso do nccne empno..nal, ...ado. no ene.rto. em ~ 
_..,_ eo n.t.sse social ou -..rir cb~ 8eja om flWor de CJ.jllquet 
dn collotu ou de btl aoi10s, bern como onerar ou aHenar bens im6oM de 
~...,. 8Wlrizar;i~Dda.,... ~ 

~ 0 o6ao Uniis!Jack> AllTON lESSA ~YES*" uma
"""'""' • tRlJo de J'r'b.labore, que ser6 b8da ~; 

stnua; 0 pnmeiro e>cercicio oodal inic:im em 20 de ,n:.o de 2!»7 e .......,.., 
em 31 de dezembto de 2007 e os exe~c:ic:ioe segunes inic:i<Jm.se no dia 01 de 
Janeiro e tarminam em 31 de Deurrb'o de ~ ano CCJtTeSpOndenle, Mndo os 
LUO'O$ ou Penlas nogisVados em c:cn\1 ~ • cistribuidos eos o6c:los na 
proporcto de was cotas; 

Q!TAVA: A sociedade ~-em -o;:Ao a~ em 
licpid"9'o. pot.....-, moc18, !aiOncia ou lo ll«ld•:!e de urn <los s6doa.-
que os ••·--- ~com lla O<OSSe!).Or. Ocoueod:> urn deeMs 
--. o IOao que la!ecer. for -POO lllido, onlenilo, incapaz ou que deMjor 
re<irw .... recobe MUS ha.......s media,.. ~ geral que entio se eteti...,. e 
pagos ao o6ao retirante, _, heo dei<oo -u.tcs ou owp s o1a rtas legois. n6o 
s6 o cepit.! ccmo, iQuMnerte. ou ~ ou q.lBosquar outros ~""' 06 (sei8) 
pen;etas ~a, lguai$ e suc:eut..uo, .,., __ a pri'nGita- 30 (111nl8) 
elias ap6s o ence,._ clo bolan9> ger8! pr,..;slo. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hip6leM de morte de s6cio, os seua he-o 
podetlo Cljllll e<ft a Sl.e ~ na ~ ou o recebimento do c:oopiLoj 
ap;c.do e...,... haver8s na lom'.a do- oe 8lf>a -Jacido no 'Ce!U". 

PARAGRAFO SEGUNDO - Al6m clos cuos previslo5 a soc:iedede nlo .. 
~ • nlo - pot ll1l!uo ........... ~ IJT4 en!te ..... 
memlxo6 que ~ seu plena~ cu, pot~ legll. em 
caso de drJ~, cabot aos s6cios, de OOI7Un aoordo ....-. etes. detigora 
~-ri~desua~ 

.t1Qt!!; 0 s6cio administraclor dadanl. tel> as panas da lei, que nao et16 impe<lodo 
de •-cer e aclrnlnislra~ dill soaedade, pot lei especial. ou em virtude de 
c:ond~ criminal. ou por se enccntrv sob 01 aleitos dela. a pene que Wide, 
ainda que lampon•-· o acesso a c:.rgoo p(.t>iioos, ou pot crime f._, 
de prevaric"9'o, peila ou S<b:Xno, ...,.,.,. .. o. pac:ula!O, ou c:oroa a .....,.101nia 
popUli, - o SlSiema r.-.::eiro nadonal, contra nonnas de - de 
coocaoe.ca. -as~ de c:cnsumo, 16 ou ~ ou 6 prcpiedade: 





-
PRIMEIRA AL TERAf;AO CONTRA TUAL 

. -. ~ : : . . . : ~ . .. ... 
· MUNDIAL F>ECAS PARA TAAf ORES t WA ME 

AlLTON LESSA GONt;ALVES, brasileiro, 
casado sob regime de comunhao parcial de bens, empresario. 
residente II Rua SM-3, Qd D, U 19, Jardim SOnia Maria, ~o. 
CEP 7 4.370-266, ponador da carteira de identidade n• 2030538 2• vi3 
DGPC/GO, inscrito no CPF sob n• 573.974.901 - 82, nascido em 
11108/1971 em caceres-MT e ELENIR FRANCISCO DA SILVA 
LESSA. brasileira. casada sob regime de comunhAo parcial de bens, 
empresaria, residente a Rua SM-3, Qd 0 , lt 19, Jard.fn SOnia Maria. 
Goiani!H>o, CEP 74.370-266, por1adore da carteira de idenfidade n" 
2148840 2" vie SPTC/GO, inscrita no CPF sob n" 533.268.221 - 20, 
nascida em 20/01 /1971 em Goiania-Go, unicos s6cios da empresa 
MUNDIAL PECA$ PARA lRATORES LTDA ME, dellidamen1e 
registrada na JUCEG sob n" 52202412744 em 0210712007, in:sctita no 
CNPJ n" 08.932.442/0001 - 88, estabel&dda a Ave sao Carlos, n" 
764, Qd 34, U 3/4, Jardim Planalto, GoiAnia-{;o, CEP 74.~20. 
resolvem de comum acordo e na melhOr fonma de direi1o efetuarem as 
seguintes altera¢es no contrato social original: 

PRIMEIRA: 0 enderet,;X> passa a ser o seguinte: Av. Consola~o. n" 
710. Qd 32. L1 07, Cidade Jardirn, Goiania-Go, CEP 74.42S.535; 

SEGUNOA: Docavante a soc:iedade sera administrada pelos s&ios 
AlLTON I ESS" GONCALVES e ELENIR FRANCISCO DASILVA 
LESSA que assinarlo e a representamo, em conjunto ou 
separad.amente, ativa e passivarnente, judidal e extr&-judidalrnente 
com os poderes e atribuiQCies de adminlstradores. autorizado o usa-do 
nome empresarial, lledado, no entanto, em atividades estranllas ao 
interesse social ou assumir obriga¢es seja em favor de qualquer dos 
cotistas ou de terc:eiros, bern oomo onerar ou alienar bens im6veis da 
sociedade; 

TERCC!RA: Doravante os s6cios administradores te~ uma retirada 
mensa! a trtulo de Pn).labore. que sera 1ixada anualmente. de comum 
aoordo entre os mesmos; 



QUARTA: A s6cia administradora ELENIR FRANCISCO DASILVA 
LESSA declara. sob as penas da lei, ~.e olio· ~ lll'lj)edlda de 
e.cercer a adminlsbliCOO da sociedade, IX" lei~ ou emlrirtude 
de condenac;&o aiminal, ou per se enconnr sob os eleitos dela. a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
publicos. ou por crime falimentar, Cle prevaricac;cio, peita ou subomo, 
concussao, peculato, ou contra a eamomia popular, contra o sistema 
financeim nacional, contra nonnas de defesa da concorrencia, contra 
as rela(;Oes oe oonsumo. f6 ou pUblica ou ~ propriedade, 

QUINT A : Pennanecem lnakeradas e em pleno vigor as Clemais 
c:lausulas do con1ra1o social original nao alteradas por este 
lnstrumento; 

E aasin por es:arem ~ e combinados. 
aSUlam este presente insttumento de ALTERACAO em 03 (tr!s) vias 
de igual forma e teor. para registro e arquivarnento na Junta Comercial 
do Estado de Golas. 

Goiania, 22 de Agosto de 2007 

-·-- --..,·~1'111:11 ~ tin¥ LDI:rfK»QQJ1J 
_,_s:z I • •l.n• • 
~-....--~-

-~ ... -~- ...... ~ 



- - . 
MUNDIAL PECAS PARA TRATORES L TDA' ME·-

AlLTON LESSA GON~ALVES, brasileiro, casadn aob 
regime de comunMo partial de bens, empresario, resldente a Rua SM-3, Qd 0 , U 
19, Jardim SOnia Maria, Goianla-Go, CEP 74.370-266. portador da cartalra de 
idenljdade n" 2030538 2• via DGPC/GO, inscrito no CPF sob n• 573.974.901 - 82. 
nascido em 11/0811971 em Gacef&S-MT e ELENIR FRANCISCO DA SILVA 
LESSA. brasileira, casada sob regime de comunMo partial de bens, ~. 
residente a Rua SM--3, Qd D. U 19, Jardim SOnia Maria, Gorania-4So, CEP 74 .370-
266, portadora da carteira de identidade n• 2148640 2" v\a SPTCIGO, lnsafta no 
CPF sob n• 533.268.221 - 20, nasclda em 20/01/1971 em Golanla-Go, Cmioc)6 
s6ciOs da empresa MUNDIAL PE~AS PARA TRATORES LTDA ME, 
devldamente registrada na JUCEG sob n• 52202412744 em 0210712007, btse11la 
no C-NPJ n• 08.932.44210001 - 88, estabelecida a Ave Consolayao, n• 710, Qd 32. 
Lt 07, Cldade Jardim, Goiania-Go, CEP 74.425-535, resolvem de comum accxdo e 
na malhor fonna de direito efetl.laram a seguinte alte~o no oontrato social 
original: 

-
PRJMEIRA; 0 ende~ passa a ser o seguinte: Av. Castelo Branco, n" 4807, Qd 
29, Lt 26, Bairro Rodoviano, Goi!nia-Go, CEP 74.430-13G '7f \...! \{ } 0 _ \ S C 

SEGUNDA: Permanecem inalleradas e em plena vigor as demais dllusulas do 
contrato social original nao alteradas por este instr\lmanto; 

E assim por estarem justos e combinadas, asslnam esle 
pr8$e11te instr\lmento de AL TERAQAO em 03 (Ws) vias de lgual forma e teof, 
para registro e arquivamento na Junta Comarclal do Estado de Goills. 
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Comprovante Ce I~ e Ce Sttu~ Ca<lasual • lmpreSS30 

• Receita Federal 

Comprovante de lnscri!(ao e de Situa!flio Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de ldentifica.yao da Pessoa Juridica e. se hou-..er qualquer di-..ergencia, pro>Adencie junto a 
RFB a sua atualiza<(ao cadastral. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

NCIUERO DE INSCRr;.lo 
08.932.44210001·88 

/"'ATRIZ 

NONE EMPRESARIAI.. 

COMPROVANTE DE INSCRII;AO E DE SITUA!;AO 
CADASTRAL 

M ~L PECAS PARA TRA TORES L TDA ME 

Tinio 00 EST A99..£Ca.tENTOCNOME OE FNfTASIA) 

MlNliAL TRA TORES 

COOtGO E OESCRJCA(> OAATrvK>AOE ECONOt.tiCA PRiNCIPAL 

OATAOEASERTURA 

0210712007 

46.61·3·00 • '''""'Comercio atacadista de m3quinas. apare lhos e equipamentos para uso agropecuilrio; partes e 
pe.;as·-

c¢e:uGoeoescRM;.loDASATMDAOESECONOMICASSECuNOAA.IAS 

47.89·0·99 • Comercio varejista de outros produtos n;lo especlflcados anterior menta 

COO <;0 E OESCAK;Ao OA NATUREZA JUAIDICA 

206·2 • SOCIEDADE EM PRESARIA LIM IT ADA 

l OGRAOOURO 
AV CASTaO BRANCO 

CEP 

1 74.430·135 
8AIRA:OOISTRrTO 
BAIRRO ROOOVIARIO 

N\,IMERO 

4807 

MUNICiPio 

GOIANA 

COUF\.EMENTO 

0029 LT 26 

UF 

GO 

I SITUAJ;Ao CADASTRAl 
. ~.JIVA 

DATA OAsnuACAo CADASTRAL 

0210712007 

Aprovado pela lnstru.yao Normativa RFB n• 1.183. de 19 de agosto de 201 1. 

Emitido no dia 16/01/2012 as 09:52:44 {data e hora de Brasilia). 

I Voltar I 

© Copyright Receita Federal do Brasil . 16/01 /2012 

..... .... ..-o.t"IDit-::. f::.7Pnrl:t otW hr/oreoararlmoressaollmprimePagina.asp 

Pagina: 1/1 

111 



11 CORTE DE CONCIUA<;AO E ARBITRAGEM DA COMARCA DE GOlAN lA 

RECLAMA<;AO 443/ 2012 

RECLAMANTE: MUNDIAL PEY\5 PARA TRATORES LTOA 

RECLAMADA: ATAC PARTICIPA<;AO E AGROPECUARIA LTDA 

SENTENCA ARBITRAl 

A analise do presente processo, estampa o pedido da 

Reclamante MUNDIAL PECAS PARA TRATORES L?DA em face de ATAC 

PARTICIPAcAO AGROPECUARIA LTDA, que as fls finais 43 requer 

o pagarnento da irnportancia de R$ 32 . 150 , 34 (Trinta e Dois 

Mil , Cento e Cinquenta Reais e Trinta e Quatro Centavos) , 

das parcelas que vencidas , por se tratar de obriga90es 

sucessivas e periodicas , alern de custas e honorarios 

arbitrais . 

Alega que a Reclarnada assurniu o compromisso de efetuar 

algumas duplicatas, essas protestadas em cart6rio e Serasa 

Ocorre que citada para o cornparecirnento na 1• Corte de 

Concilia9ao por tres vezes nao esteve presente , sendo a 1• 

Audiencia de Concilia9!0 rnarcada para dia 11/09/2012, sendo 

recebida pela r eclarnada dia 20/08/2012 , encarninhando no dia 

e horario de audiencia interlocut6ria por fac simile 

conforrne fls 26 a 31, interlocut6ria informando que n.llo 

poderia estar presente devido a cornpromissos junto a outros 

tribunais, o que foi prontarnente atendido pela Reclarnante, 

sendo remarcada audiencia para o dia 08/10/2012, rnais de 1 

rnes ap6s a primeira, conforrne fls . 32 , sendo recebida pela 

Reclarnada no dia 21/09/2012 corn rnais de 12 dias de 

antecedencia, rnais urna vez nao esteve pre sente , firrnando 



entao o Compromisso Arbitral para realizac;:ao de Audi€mcia 

no dia 23/10/2012, recebida notificac;:ao no dia 18/10/2012, 

apresentando a reclamante nova plani:ha de debito. 

No dia da Audiencia designada para Arbitragem, diante 

a ausencia, a escriva tentou por diversas vezes manter 

contato com a empresa Reclamada por telefone, para saber o 

motivo de sua ausencia , pois no dia anterior a Reclamada 

teria mantido contato informando que nao poderia comparecer 

e que encaminharia novo fax, com sua de:'esa, porem nao 

conseguiu contato e nenhuma outra informac;:ao de sua 

ausencia , sendo recebido no dia posterior por email 

just ificativa da sua ausencia , alegando o mesmo motivo 

anterior, ou seja , compromissos anteriormente agendados . 

Em audiencia de instruc;:ao, sem o comparecimento da 

reclamada restou impossibilitado qualquer acordo . 

Finalmente, sem testemunhas arroladas, a presente Arbitra 

indagou ao Reclamante se existia algurna coisa a requerer ou 

declarar, obteve resposta que protestava pelos termos e 

ratificava o pedido inicial, atenuando-se apenas pel a 

aplicac;:ao da revelia, nos termos do artigo 319 do CPC. 

Considerando a impossibilidade do acordo, a presente 

Arbitra marcou 30 dias para que os interessados comparec;:am 

em Cart6rio da Primei ra Corte de Conciliayao e Arbitragem 

para dar ciencia a Sentenc;:a Arbitral. 

Em sintese e o que consta dos autos. Pa s so a decidir . 

Inicialmente , vale-se destacar que acer ca do tema revelia 

nos processos decorrentes da arbitragem, dispOe o § 3°, do 

art. 22, da Lei n° 9 . 307/1996: 

"§ 3 ° A revelia da part• n&o .i.mped.iri que seja proferida a 

senten9a azbitral .n 



Encende-se q ue a n~o inpugna9~0 e o nao comparecimento 

da devedora induz os e feitos da revelia, porque, no 

processo de arbitragem , se busca a certeza do dire ito 

vindicado e a celeridade do ordenamento, o direito do 

erector enconcra- se consubstanciado no proprio documento, 

que se reveste da presun9ao de veracidade, cabendo , assim, 

a Reclamada integral:nente o im:eresse de propor o onus 

quanto a desconstitui9~0 da cobran9a. 

No mesmo sentido temos que "contra o reve~ que nAo tenha 

patrono nos autos, corr.rao os prazos indepenc:Utnt-nte de 

inti.ma~.io, a partir da pub.lica~.io de cad& ato decis6rio" 

(Art . 322 do CPC) . 

Outrossim, nesta oportunidade processual, vislumbro 

ainda que as partes sao legitimas , bern como existe o 

interesse processual . 

Observe , ainda, nao existir qua l quer nulidade ou 

mesmo i rregul aridade que deva ser sanada. Persiste o 

interesse no prosseguimento do feito . 

Adentrando na questao dos documentos que acompanha a 

exordia!, pode-se verificar planilha de debitos, c6pias de 

duplicatas comprobat6rias do debito e nao ques tionados , 

sao titulos validos para subst.anciar o Pedido Inicial de 

cobranc;a . 

No que se refere as formalidades legais , foram 

cumpr idas em todas as fases, proporcionando as partes 

oportunidade de manifestac;ao, alegac;ao e o livre exercicio 

do contradit6rio, nao podendo ao final alegar o cerceamento 

do livre exercicio do direito de defesa ou do contradit6rio 

pelo silencio preclusive do n~o alegado. 



Nao trouxe a demandada qualquer argumento que 

ilidisse a pretensao autoral, nem, tampouco, afirma9Ao 

consistente que a e ximisse de arcar com os valores 

:::efe:::em:es aos servi9os prestados pela reclamante , vista 

que recebeu c6pia de exordia! 

Documentos acostados aos autos : Planilha de Debitos, 

Comprovante de Custas Iniciais, Dep6sito de 

Arbitragem, C6pia duplicatas , comprovante de entrega de 

mercadoria pela empresa transportadora e outros . 

Desta feita , inobstante a falta contesta9Ao escrita 

por parte da Reclamada mesmo tendo conhecimento , foi 

informada de todo 0 acontecimento, foi solicitado 

documentos de pagamentos e outros para contraditar a 

cobran9a, informando ainda dos atos processuais e 

objetivando celeridade do processo Arbitral ap6s cumprindo 

as formalidades e compulsando os documentos, nao induziu 

a improced~ncia do pedido mesmo conduzindo como 

verdade~ros os fatos alegados pela Reclamante, inclusive no 

que tange aos juros aplicados . Todavia, a Arbitra deve 

estar convicta em virtude dos fatos, documentos e provas 

inserta nos autos e as consequencias juridicas prete ndidas , 

examinando as circunstancias capazes de alterar uma 

situa9Ao ou provocar sequelas juridicas irreversiveis, 

podendo inclusive aplicar juros mais benefices para o 

devedor, sem alterar os objetivos legais de recebimento . 

Considera-se inadimplente o devedor, que nao satisfaz 

espontaneamente uma obriga9ao assumida, sem exonera r-se de 

forma legal . 

e:ntao, 

pressupostos 

ap6s 

dos 

a Arbitragern analisar 

fatos expendidos, ficar 

todos OS 

plenamente 

convicta e restringir o maximo as controver sias e as 



interpreta~Oes sobre o ocorrido, subsiste a favor da parte 

autora a demonstra~ao da divida existente, considerando 

que a parte vencedora promovera a execu9ao judicial , desta 

feita , devera respeitar sempre os principios do 

contradit6rio, da igualdades das partes, da imparcialidade 

do Arbitro e de seu livre convencimenLo (art . 21 , paragrafo 

2· , da Lei 9.307 de 23 . 09 . 96) . 

Sendo assim, como se trata de divida pendente, apesar de 

ser consolidada pelo credor e apresentada na Inicial e nao 

contes tada atempadamente , pelo principio legal da boa- fe 

objetiva, o debito total s6 podera ser cobrado ate o 

montante da divida vencida, pois se trata de debito 

pendente. 

Com efeito , o artigo 15, inciso II , alinea b , da Lei 

n° 5 . 474, de 18 de julho de 1.968 (Lei das Ouplicatas) , 

vigendo com a reda9ao determinada pela Lei n° 6 . 458, de 1° 

de novembro de 1 . 977, preve o supr imento do acei Le nas 

duplicatas por meio de documento comprobat6rio de entrega 

da mercadoria, in 1itteris : 

"Art . 15 A cobran-;:a judi.cia1 de duplicata e trip1icata sera 

efetuada de conformidade com o processo ap1icave1 a os 

titu1os executives extrajudi.ciais , de que sa coqita o Livro 

II do C6di.qo de Processo Ci vi1 , quando se tratar : 

( . .. ) 

II - de duplicata ou tr.iplicata nao aceita, contanto que, 

cumulativamente: 

( . .. ) 

b) esteja acODpanbada de doc:umento babil cODprobatorio da 

entrega e recebimento da mercadoria; 



Neste rastro, ve-se que a duplicata, ainda que nao 

aceita , podera ser protestada em cart6rio, servir de 

supedaneo para inscricao do devedor em 6rgao de protecao ao 

credito e ensejar a propositura tanto de acao executiva 

como de falencial, desde que instruida com documento apto a 

comprovar a entrega da carga . 

Sendo a 2• via do conhecimento de transporte documento 

fiscal que, se assinado e datado sem ressalvas pelo 

destinatario, comprova a entrega da mercadoria ; patente o 

fato de que - nao s6 para fins de comprovacao, mas tambem 

para fins de cobranca, seja ela judicial ou extrajudicial, 

da duplicata emitida sobre a fatura da carga tra nsportada -

o aceite dado no canhoto da nota fiscal torna-se 

dispensavel diante da assinatura da via compecente do 

conhecimento . 

Ante todo o exposto, dessume-se que tanto o canhoto da 

Nota Fiscal , quanto a 2a via do conhecimento, sao 

documentos isoladamente habeis a cornprovar que a mercadoria 

coletada do expedidor foi regularmente entregue a seu 

destinatario, desde que estejam assinadas e datadas . Ao 

ensejo, de se 1nferir que ambos os documentos , tambem 

isoladamente, podem supedanear a duplicata e torna-la 

liquida, certa e exigivel - portanto exequivel - sendo que 

o aceite do canhoto da Nota Fiscal-Fatura pode ser 

tranquilamente suprido pela compr ovacao de entrega da 

mercadoria, estampada na competente via do conhecimento de 

transporte. 

Assim, ao cabo de tais singelas consideracoes e com fulcro 

no artigo 7° , §§ 3°, 4° , 7° e artigos 10, 11, 21 e 26 da 

Lei 9.307 de 23/09/96, Lei n° 5 . 474 , de 18 de julho de 

1. 968 (Lei das Dup1icatas), vigendo com a redacao 

determinada pela Lei n° 6 . 458, de 1° de novembr o de 1.977, 

16~ 



entendo como procedente o pedido sendo legitimos os pedidos 

em testilha, razao pela qual conclui-se a arbitragem com 

base seguinte : Nos Autos da Reclama9ao n° 443/2012 norteada 

ainda pela Lei n° 5 . 474, de 18 de julho de 1.968 (Lei das 

Duplicatas ) , vigendo com a reda9ao determinada pela Lei n° 

6 . 458, de 1° de novembro de 1 . 977 e ratificando os artigos 

amparativos da legislac;:ao de arbitragem retromencionada, 

condeno a Recl amada a pagar o valor de R$ 32.757 , 85 

Trinta e Dois ~1 I Setecentos e Cinquenta e Sete 

Reais e Oitenta e Cinco Centavos) , devidamente 

atualizado ate a presente data, ou se ja , em 30 de novembro 

de 2012 , ja incluso no valor retro as despesas com 

arbitragem, custas , despesas de Cart6rio . E'icando a 

Reclamada na obrigayao de pagar o referido debito, contado 

a partir da intimac;:ao da presente Sentenc;:a , sob pena de 

sofrer os procedimentos judiciais . 

Determina - se 
Artigo 29, para 
Artigo 30 da Lei 

que de cumprimento as disposic;:oes do 
caso necessitar, invocar o 

de Arbitragem, enviando c6pia 
a Reclamada via Correio AR . 

P . R. I. 

contido no 
da presente 

Em Goiania - Goias , 30 de novembr o de 2012 . 

~oSJ.o.~ 
LARISSA 0~ SILVA 
AllBITRA- DAB/ GO 35.008 



Amorim~Casbo Advogados 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Processo n. 367199-62.2012.809.0188 (201203671991) 
Natureza: Recuperac;ao Jud1cial 
Recuperandas: CBB - Companhia Bioenergctica Brasileira e outras 
Credor: MUNDIAL PE<;AS PARA TRATORES LTDA - ME 
Classificac;ao: Quirografario 

A presente manifestac;ao de divergencia de credito, ante o 

administrador judicial, somente ocorreu em data de 29.05.2013, sendo certo 

que o prazo para sua apresentac;ao expirou-se dcsde 20 de marc;o de 2.013, ou 

seja, 15 dias ap6s a publicac;ao da 1 a relac;ao de credo res em jornais de grande 

circulac;ao, fato ocorrido em 5.3.13 (art. 7°, § 1°, da Lei 11.101.05). 

Considerando que o art. 10, da Lei 11.101/05 nao contempla 
-

divergencia retardataria de creditos, impoe-se a improcedencia do pedido. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, indefiro o 

pedido, para manter inalterado o valor do crcdito constante da 1 a rclac;ao de 

credores. 

Goiania, 31 de maio de 2013. 

TRO E SILVA 

' 


