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 Inobstante a verificação extrajudicial de créditos 

esteja atualmente suspensa por decisão do Juízo de piso3, a Administração 

Judicial já iniciou a análise minuciosa das habilitações e divergências 

encaminhadas pelos credores, na forma do art. 7º, § 2º, da Lei de Regência.  

 

 Dessa maneira, para atribuir transparência ao feito, 

considerando que ao Administrador Judicial compete “fornecer, com presteza, 

todas as informações pedidas pelos credores interessados” (art. 22, I, “b”, da 

LRF), oferece-se nas linhas que seguem o escorço do exame do crédito em 

liça, cujo resultado final será apresentado nos autos principais da 

Recuperação Judicial em momento oportuno.  

  

 Em primeiro lugar, registra-se que a BLACKWOOD 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. foi arrolada na listagem inicial a que 

alude o art. 51, III, da LRF, como detentora de crédito na importância de R$ 

161.123.234,68, na classe dos titulares de créditos quirografários, com 

privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados (art. 41, III, LRF). 

 

 No prazo para habilitações e divergências (art. 7º, 

§ 1º, da LRF), encaminhou manifestação à Administração Judicial anuindo 

com o quantum debeatur indicado pela Devedora, mas divergindo quanto à 

titularidade do crédito integralmente arrolado em seu favor.  

 

 Na oportunidade, asseverou que, dos R$  

161.123.234,68, a fração de 33,0797%, isto é, R$ 53.299.082,64, é de 

 
3 Despacho de Evento 348 dos autos da Recuperação Judicial n.º 5000461-
37.2019.8.21.0008/RS: “Vistos. 1. Considerando a suspensão dos prazos processuais por 30 
dias, determinada na Resolução 003/2020-P do Tribunal de Justiça Estadual, e até 
30/04/2020, por Resolução do Conselho Nacional de Justiça, em função da pandemia do 
COVID-19, declaro suspensos os prazos para envio de habilitações ou divergências 
vinculadas à presente recuperação judicial, a despeito da natureza dos mesmos (...)”.  
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titularidade de VICENTE CONTE NETO, em razão de uma cadeia de cessões 

de direitos creditórios principiada em 26 de dezembro de 2011 através de 

contrato celebrado entre o BANCO PINE S.A. e a BLACKWOOD 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., no valor de R$ 681.268,05. 

   

 Dentre os direitos creditórios onerosamente 

cedidos pelo BANCO PINE S.A. na ocasião, encontram-se as Cédulas de 

Crédito Bancário (i) n.º 025009B, no valor total de R$ 7.132.385,49; (ii) n.º 

025109B, no valor total de R$ 7.132.385,49; e (iii) n.º 025209B, no valor total 

de R$ 20.358.465,58, todas emitidas pela COMUNIDADE EVANGÉLICA 

LUTERANA SÃO PAULO – CELSP (“Devedora”) em favor da Instituição 

Financeira cedente.  

  

 Além disso, foram cedidos os créditos oriundos do 

Acordo Judicial firmado entre a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ANTÔNIO LUIS 

(“Devedora”) e o BANCO PINE S.A. (“Credor”), sob o n.º 0830805BACORD, 

no valor de R$ 5.602.283,44.  

  

 Dessa maneira, o crédito arrolado na Recuperação 

Judicial tem origem nas cessões dos seguintes direitos creditórios, pelo valor 

de aquisição correspondente a 10% (dez por cento) do valor dos respectivos 

créditos cedidos: 

 
DEVEDOR 

 
ORIGEM VALOR DO 

CRÉDITO 
(R$) 

CEDENTE CESSIONÁRIO VALOR DE 
AQUISIÇÃO 

(R$) 

Associação 
de Ensino 
Antonio Luis 

Acordo Judicial n. 
0830805BACORD 

5.602.283,44 BANCO 
PINE S.A. 

BLACKWOOD 
CONSULTORIA 
EMPRESARIAL 

LTDA. 

56.022,83 

Comunidade 
Evangélica 
Luterana 
São Paulo – 
CELSP 

CCB 025009B 7.132.385,49 BANCO 
PINE S.A. 

BLACKWOOD 
CONSULTORIA 
EMPRESARIAL 

LTDA. 

346.232,37 

CCB 025109B 7.132.385,49 

CCB 025209B 20.358.465,58 

VALOR TOTAL DO CRÉDITO:  40.225.520,00 VALOR TOTAL DA 
AQUISIÇÃO:  

402.255,20 
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 Em sequência, os direitos creditórios acima 

discriminados foram integralmente cedidos pela BLACKWOOD 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (“BWC”) para BLACKWOOD 

INVESTIMENTOS LTDA. (“BWI”), mediante “Contrato de Cessão de Direitos 

Creditórios e Outras Avenças” celebrado em 19 de dezembro de 2012.  

  

 Ato contínuo, foram novamente cedidos pela 

BLACKWOOD INVESTIMENTOS LTDA. (“BWI”) para a BLACKWOOD 

MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS (“FIDIC Miruna”), através de outro “Contrato de Cessão de 

Direitos Creditórios e Outras Avenças”, datado de 07 de fevereiro de 2013.  

  

 Por fim, os mesmos direitos foram cedidos pela 

BLACKWOOD MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (“FIDIC Miruna”) para VICENTE 

CONTE NETO e outros (GLAUCO BRONZ CAVALCANTI, RENATO 

AZEVEDO DANTÉS DOS REIS, LEANDRO TADEU RUSSO BABOLIN, 

JOSÉ LUIZ GOMES JÚNIOR e MARCO AURÉLIO BOTTINO JÚNIOR), em 

07 de fevereiro de 2013, nas seguintes proporções:  

  
CEDENTE CESSIONÁRIO PERCENTUAL DOS 

CRÉDITOS CEDIDOS 

 
BLACKWOOD MIRUNA FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS NÃO 
PADRONIZADOS 
(“FIDIC Miruna”) 

Vicente Conte Neto 33.0797% 

Glauco Bronz Cavalcanti 6,4801% 

Renato Azevedo Dantés dos 
Reis 

5,7601% 

Leandro Tadeu Russo 
Babolin 

9,0001% 

José Luiz Gomes Júnior 4,3201% 

Marco Aurélio Bottino Júnior 8,2801% 

  66,9202% 

 

 Para comprovar a origem do crédito, a 

BLACKWOOD encaminhou inicialmente à Administração Judicial cópia dos 

Contratos de Cessão de Direitos Creditórios firmados entre BWC e BWI, entre 

BWI e FIDIC Miruna, e entre FIDIC Miruna e VICENTE CONTE e OUTROS.  
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 Entretanto, deixou de acostar (i) o Contrato de 

Cessão originário, entre BANCO PINE e BWC; (ii) as Cédulas de Crédito 

Bancário cedidas; e (iii) cópia do Acordo Judicial n.º 0830805BACORD.  

 

 Por essas razões e buscando colher o máximo de 

elementos possíveis para o exame da divergência encaminhada, a 

Administração Judicial solicitou ao Credor a documentação em questão, no 

que foi atendida parcialmente com a remessa das três Cédulas de Crédito 

Bancário e do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios originário.  

  

 No momento, aguarda o envio, pelo Credor, de 

cópia do Acordo Judicial 083806BACORD e da respectiva ação de execução 

n. 2008.244416-1, bem como de outros documentos solicitados para a 

rigorosa perscrutação do crédito em apreço. 

 

 Sem embargo, paralelamente, já está 

diligenciando por conta própria na busca dos documentos comprobatórios 

requeridos, para agregar celeridade e eficiência nesta primeira etapa de 

verificação de créditos.  

  

 Tem-se, assim, por esclarecida a origem do crédito 

da Requerente BLACKWOOD, em atenção à petição do Evento 16. 

  

 Por óbvio, todos os credores podem e devem 

trazer, a qualquer momento, ao conhecimento desta Administração Judicial, 

do Ministério Público ou do Juízo qualquer ato escuso que guarde pertinência 

com a Recuperação Judicial em tela, que certamente será objeto da devida 

investigação.  

 

 Tampouco obsta que a Administração Judicial, 

após a análise extrajudicial em curso, identifique eventuais irregularidades no 

crédito arrolado, oportunidade em que tomará as medidas necessárias à 

garantia da integridade e legalidade do quadro de credores e à 



 

 

Página | 24 

responsabilização dos envolvidos, sempre reportando os fatos apurados às 

autoridades competentes.  

 

 

8. São estas as considerações da Administração 

Judicial, entendendo irreparável a decisão do sábio e culto 

Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Porto Alegre, 14 de julho de 2020. 
 
 

BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL  

 
 

Rafael Brizola Marques  
OAB/RS nº 76.787 

José Paulo Japur  
OAB/RS nº 77.320 

Victória Cardoso Klein 
OAB/RS nº 111.077 

 


